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RESUMO 

O Staphylococcus aureus é uma bactéria do grupo dos cocos Gram-positivos, 
encontrada na microbiota normal, mas que pode provocar doenças que podem ser 
fatais. O surgimento de cepas cada vez mais resistentes aponta para a 
necessidade da descoberta e/ou síntese de novos antibióticos para o tratamento 
de patologias causadas por cepas de Staphylococcus aureus multiresistentes. O 
objetivo deste trabalho é identificar e comparar a atividade antibiótica presente no 
derivado ácido-4-(2’-metoxifenil)amino-1,3-difenil-1-H-pirazolo[3,4-B]pirimidina-5-
carboxílico, denominado DPP-06, com cinco novos compostos (1a-1f) 
recentemente sintetizados pelo grupo da Dra. Alice Bernardino, do Instituto de 
Química da UFF. Além disso, foram analisadas as características estruturais e 
propriedades eletrônicas desses derivados, utilizando técnicas de modelagem 
molecular, determinando uma relação Estrutura-Atividade (SAR) para o desenho 
de novos e mais eficientes antibióticos. O DPP-06 (1c) apresentou uma atividade 
bactericida e bacteriostática significativa (MIC=16 µg/ml) de forma diferente dos 
novos compostos sintetizados. A análise teórica mostrou que seu perfil 
diferenciado pode estar relacionado a valores de energia de HOMO e GAP 
maiores que os compostos recém sintetizados, enquanto o momento dipolo se 
apresenta como menor valor da série. Além disso, o mapa de potencial 
eletrostático diverge de forma importante e a presença de uma ponte de 
hidrogênio na estrutura sugere uma conformação específica que pode estar 
orientando esta atividade. Este composto poderá servir como uma molécula líder 
para o desenho de novos compostos mais ativos. 
 

Palavras-chaves : Staphylococcus aureus, Resistência Bacteriana , Derivados, 

Pirazolo-piridina, Pirazóis, SAR, 
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ABSTRACT 

 

Staphylococcus aureus is a bacterium from the group of Gram-positive coccus 
found in normal microbiota but that may provoke diseases that can be fatal. The 
rising of strains each time more resistant point to the need of discovering and/or 
synthesis of new antibiotics for treatment of pathologies caused by multiresistant 
Staphylococcus aureus strains. Our purpose in the work is to identify and compare 
the antibiotic profile of the -4-(2’-metoxiphenyl)amino-1,3-diphenyl-1-H-
pyrazolo[3,4-B]pyrimidine-5-carboxilic acid, called DPP-06, with five new 
compounds (1a-1f) recently synthesized by the group of Dr. Alice Bernardino from 
Instituto de Química da UFF. In addition structural features and electronic 
properties of these derivatives were analyzed using a molecular modeling 
approach and determining the structural-activity relationship (SAR) for designing 
new and more efficient antibiotics. DPP-06 (1c) showed significant bactericidal and 
bacteriostatic activities (MIC=16 µg/ml) differently from new synthesized 
compounds. The theoretical analysis showed that the different profile may be 
related to GAP and HOMO energy values whereas a dipole moment presented the 
lower value of the series. Besides the electrostatic potential map diverges 
significantly and the presence of a hydrogen bond in the structure suggest a 
specific conformation that may be orienting this activity. This compound may act as 
a lead molecule for designing new more active compounds.  
 

Word Keys : Staphylococcus aureus, Bacterial Resistance, Derivatives, Pyrazole-

pyridine, Pirazol, SAR. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

As doenças infecciosas são a principal causa de morte em todo o mundo, e o 

constante surgimento de novas cepas de bactérias resistentes aos antibióticos, ainda é 

um enorme desafio para a Medicina (CHOPRA, et al., 2002; TAVARES, 2002). 

Infelizmente, apesar do incontestável progresso da Indústria Farmacêutica, desde a 

década de 1940, esses agentes etiológicos ainda estão causando problemas severos, 

visto que, neste instante, não há um único antibiótico em uso clínico, contra o qual não 

exista, pelo menos, uma cepa de bactéria resistente (GOLD e MOLERING, 1996; 

AYMES e GEMMELL, 1997; MURRAY, 1997; LEVY, 1998; CHOPRA et al., 2002; 

TAVARES, 2002; RUSSEL, 2002). 

Neste contexto, a descoberta do antibiótico totalmente eficaz continua sendo 

uma das grandes metas da Pesquisa Científica, na busca da antibioticoterapia sem 

falhas. Com este objetivo, crescem os esforços nas áreas de estudos que incluem 
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patologia, microbiologia, genética, bioquímica, biologia celular e molecular, síntese 

orgânica e modelagem molecular. Desses estudos, resultados extraordinários vêm 

sendo conseguidos, especialmente quanto ao melhor entendimento dos mecanismos 

genéticos e bioquímicos da ação dos antibióticos sobre a fisiologia bacteriana e dos 

mecanismos por meio dos quais as bactérias desenvolvem resistência a essas drogas 

(CHOPRA et al., 2002; TAVARES, 2002). Esses estudos têm contribuído, também, para 

a identificação e caracterização dos sítios de ação dos antibióticos, o que permite a 

formação de modelos moleculares, bem definidos e específicos, para a síntese de 

antibióticos que possam agir, unicamente, sobre vias e enzimas exclusivas das 

bactérias, minimizando e por vezes evitando os efeitos colaterais desses agentes anti-

infecciosos (CHOPRA et al., 2002).  

Os antimicrobianos são compostos químicos que matam (ação bactericida) 

ou inibem o crescimento de microrganismos (ação bacteriostática) em concentrações 

baixas, o suficiente, para evitar ou apresentar poucos efeitos deletérios ao paciente. 

Esses antimicrobianos podem ser de origem natural, sintética ou semi-sintética. Drogas 

sintéticas como as sulfanilamidas, são chamadas de quimioterápicos, agentes 

químicos, ou sintéticos, como Trimetoprim, Cloranfenicol, e Isoniazida.  

A Linezolida (Zyvox) é um antibiótico sintetético da classe das oxazolidinonas 

é usado no tratamento de infecções por Enterococcus faecium resistentes a 

Vancomicina e em infecções hospitalares causadas por Staphylococcus aureus 

resistentes à Meticilina (MRSA). Entretanto, a toxidade e casos emergentes de 

resistência, prolongam o tratamento, podendo torná-lo ineficaz (LOHRAY et al., 2004; 

EGGERTSON, 2007). Recentes descobertas mostram que a fusão com o anel pirazolo 
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com o grupamento piridina origina derivados que apresentam atividade in vitro 

semelhante à Linezolida contra S. aureus e S. epidermidis (LOHRAY et al., 2004). 

Alguns artigos da literatura, que tratam da química e das aplicações 

biológicas de sistemas químicos, descrevem diversas atividades para ao sistema 1H-

pirazolo[3,4-b]piridina, como inibidor da enzima Xantina Oxidase e na quimioterapia de 

alguns tumores (CHU e LYNCH, 1975; JACOBSON et al., 1992). Outros derivados tem 

ação vasodilatadora, sendo usados no tratamento da disfunção erétil (YU et al., 2001) e 

ação antibiótica (FERREIRA et al., 2008). 

O grupo da Profa Drª Alice Bernardino do Instituto de Química da 

Universidade Federal Fluminense sintetizou diversos derivados, incluindo sistemas 

tieno-piridina e pirazolo-piridina, que possuem diferentes atividades, incluindo ação 

antibiótica (DE MELLO, 1999; SCHENONE et al., 2001; FERREIRA et al., 2008; 

PINHEIRO et al., 2008). Uma série de derivados do sistema 1H-pirazolo[3,4-b]piridina é 

capaz de inibir a atividade da enzima trascriptase reversa (RT) do vírus HIV do tipo 1 

(BERNARDINO et al., 1996), bem como apresenta atividade frente aos vírus HSV e 

Vaccínia, além de atividade antileishmania (EL-ABADELAHA et al., 1998; DE MELLO et 

al., 2004).  

No intuito de realizar uma comparação com o sistema tieno-piridina e 

considerando a importância da rigidez conformacional dos compostos, o grupo da Prof.ª 

Alice realizou mudanças na estrutura molecular da série pirazolo-piridina que permitiu 

uma maior liberdade conformacional, associada à presença de um radical carboxílico 

ligado ao anel heterociclo. Essas modificações geraram estruturas com atividade 
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antibiótica contra S. epidermidis com perfil tão promissor quantos os antimicrobianos 

presentes no mercado (PINHEIRO et al., 2008; FERREIRA et al., 2008). 

Recentemente, esse grupo sintetizou uma série de derivados do ácido-4-(2’-

metoxifenil)amino-1,3-difenil-1-H-pirazolo[3,4-B]pirimidina-5-carboxílico, denominado 

neste trabalho de DDP-06 - 1c (Tabela 1). Os seis compostos apresentam substituições 

nas posições R1 e R2, variando-se a polaridade do substituinte R1 e a posição o ou p 

(orto ou para) do substituinte R2. 

Testes preliminares com o DDP-06 evidenciaram um possível perfil 

antimicrobiano contra S. aureus, descrito inicialmente pelo Prof. Cícero de Freitas do 

Departamento de Biologia Celular e Molecular do Instituto de Biologia da UFF. Este 

resultado preliminar estimulou o desenho e a síntese dos outros cinco compostos (1a-

1f).  

O estudo detalhado do DDP-06 e dos outros compostos pode auxiliar na 

identificação de um novo antimicrobiano protótipo para o tratamento de cepas 

resistentes de S. aureus e contribuir na busca da antibioticoterapia adequada para o 

tratamento de infecções causadas por cepas multiresistentes. 
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 - Staphylococcus aureus 

 

2.1.1 - Identificação e Caracterização  

Staphylococcus é um gênero de bactérias e forma de cocos, gram-

positivos e catalase e coagulase positivos, medindo cerca de 0,5 a 1,5 µm de 

diâmetro, imóveis, não esporuladas e, geralmente, não encapsuladas. Esses 

organismos apresentam-se em diversas formas (Figura 1): a) isolados, b) aos pares, 

c) em cadeias curtas, ou d) agrupados irregularmente (aspecto cacho de uvas), 

devido a divisão celular que ocorre em três planos perpendiculares. Essas bactérias 

foram descritas pela primeira vez em pus de abscessos cirúrgicos, em 1880, pelo 

cirurgião escocês Alexandre Ogston, e atualmente, são um dos microorganismos 



 
 

19 

mais comuns nas infecções (CASSETTARI et al., 2005; CARVALHO et al., 2005; 

SILVA et al., 2007). 

 

FIGURA 1 – Hemocultura de Staphylococcus aureus corados pelo método de Gram (Fonte: Santos 
et al, 2007). 
 

O gênero Staphylococcus pertence à família Staphylococcae em conjunto 

com os gêneros Planococcus, Micrococcus e Stomatococcus. Atualmente, 33 

espécies estão classificadas no gênero Staphylococcus, sendo que, 17 delas podem 

ser isoladas diretamente de amostras biológicas humanas. Geralmente, as espécies 

deste gênero fazem parte da microbiota normal da pele humana, e de outros sítios 

anatômicos (KONEMAN et al., 2001; CASSETTARI et al., 2005; SILVA et al., 2007). 

A espécie de maior interesse médico, principalmente em ambiente 

nosocomial, é o S. aureus, freqüentemente, relacionado com diversas infecções em 

seres humanos (KONEMAN et al., 2001; CASSETTARI et al., 2005; SILVA et al., 

2007). As cepas de S. aureus crescem em meios comuns, como caldo ou ágar 

simples, em pH 7, à temperatura de 37°C. As colônias formadas em placa, após 18-
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24 horas de incubação, apresentam-se redondas, lisas e brilhantes, com coloração 

que varia desde do cinza ao amarelo-ouro. A pigmentação aumenta como o tempo 

de incubação prolongado, não chegando a ser formada nos casos de condições 

anaeróbicas, ou cultura em caldo. Em placas de ágar sangue, um halo de hemólise 

desenvolve-se em vários graus, em torno das colônias (KONEMAN et al., 2001; 

CASSETTARI et al., 2005; SILVA et al., 2007). (Figura 2). 

Um meio de cultura importante na identificação do S. aureus é o ágar-

manitol-salgado, seletivo para esta espécie, pois esta bactéria é capaz fermentar o 

manitol, produzindo ácido lático, e também é capaz de se desenver na presença de 

de cloreto de sódio 7,5 %, que estimula a produção de coagulase (uma das enzima 

que caracteriza a espécie) (KONEMAN et al., 2001; CASSETTARI et al., 2005). 

 

Figura 2 - Colônias de Staphylococcus aureus em meio de agar-sangue (Fonte: Santos et al, 2007) 
 

2.1.2 - Fontes de Infecção por S. aureus 

A distribuição de S. aureus é muito ampla, pois se trata de uma bactéria 

capaz de resistir à dessecação e ao frio, podendo permanecer viável por muito tempo 
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em partículas de poeira. Este microrganismo pode ser encontrado no ambiente de 

circulação do ser humano, porém, o seu principal reservatório é o próprio homem, 

sendo encontrado em diversas partes do corpo, como fossas nasais, garganta, 

intestinos e pele. Destes sítios anatômicos, as narinas possuem o maior índice de 

colonização, cuja prevalência é de cerca de 40 % na população adulta, podendo ser 

ainda maior, dentro de hospitais (MIYAKI, 2005; CAVALCANTI et al., 2005; TRABULSI, 

2005).  

O S. aureus pode colonizar as fossas nasais ou a pele de neonatos, crianças 

e adultos, e a partir destes sítios, chegar a outras regiões da pele e mucosas. Caso as 

barreiras naturais (epiderme) estejam comprometidas por trauma ou cirurgia, o S. 

aureus pode se alojar no tecido e provocar uma lesão local (VELÁZQUEZ-MEZA, 2005; 

ROBERT E CHAMBERS. 2005). Infecções por S. aureus, envolvendo a pele são 

comuns e, vão desde infecções superficiais até infecções mais profundas que podem 

acarretar a disseminação da bactéria para outros orgãos podendo ser fatais, como é o 

caso do choque tóxico causado pelo S. aureus. A literatura menciona a destruição da 

barreira epidérmica pelo S. aureus devido a alteração de estruturas de ligações 

intercelulares, como desmossomos e junções de aderência (IWATSUKI et al., 2006). 

Em hospitais, principalmente em berçários e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), é 

rotina manter pacientes colonizados em isolamento. O S. aureus também traz riscos 

para pacientes que fazem diálise, queimados, diabéticos e HIV positivos, visto que pode 

causar diversos processos infecciosos, que variam desde infecções cutâneas crônicas 

(relativamente benignas) até infecções sistêmicas (potencialmente fatais como infecção 
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acantolítica e síndrome do choque tóxico) (ARCHER, 1998; LADHANI et al.,1999; 

FLUIT et al., 2001).  

As infecções cutâneas incluem foliculite simples e impetigo (Figura 3), assim 

como furúnculos e carbúnculos, que afetam o tecido subcutâneo e produzem efeitos 

sistêmicos, como febre. Infecções da pele e tecidos moles são comuns, tanto em 

pacientes da comunidade quanto em hospitalizados  

 

Figura 3 - Manifestações cutâneas de infecções por S. aureus. Síndrome da pele escaldada 
(esquerda) e impetigo (direita). (Fonte: Santos et al., 2007) 

A importância de infecções cutâneas por S. aureus é ressaltada, 

especialmente, em pacientes com Dermatite Atópica (DA). Nestes pacientes, uma das 

vias de reconhecimento do S. aureus pelo hospedeiro, é pela ligação de alguns 

componentes da bactéria, tais como hemolisina alfa, ácido lipoprotéico, proteína A e 

peptideoglicanos, com receptores TLR-2 dos queratinócitos induzindo a formação de 

TNF alfa, defensina beta e IL-8. Os receptores TLR-2 são responsáveis pela não 

inflamação da pele normalmente, colonizada por 30% de S. aureus. TLR-2 se expressa 
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em maior concentração na capa basal da pele, diminuindo nas capas suprabasais. Por 

conseguinte, os produtos bacterianos devem atravessar os extratos córneo e granuloso 

para alcançá-lo. Esta seria a explicação porque algumas dermatoses como a DA, onde 

a barreira epidérmica alterada ,são frequentemente colonizadas por S. aureus. Estas 

infecções podem atingir desde regiões superficiais até tecidos mais profundos. O S. 

aureus é o agente mais comum destas infecções, visto que em indivíduos saudáveis, a 

pele normal é colonizada por, aproximadamente, 8 a 10 espécies de Staphylococcus. O 

S. aureus é, freqüentemente, isolado de feridas cirúrgicas infectadas, que podem 

representar focos para o desenvolvimento de infecções sistêmicas (KOLLIKA-FRERS e 

ABEL, 2005; SANTOS et al., 2007).  

Classicamente, a análise do mecanismo de invasão do S. aureus revela que, 

inicialmente, essa bactéria adere à pele ou à mucosa e, em seguida, rompe as barreiras 

do epitélio, comprometendo as estruturas de ligações intercelulares, como 

desmossomos e junções de aderência. Após a invasão do epitélio, o S. aureus utiliza 

diversas estratégias para permitir a sua sobrevivência e proliferação no organismo 

hospedeiro. Dentre essas estratégias, podemos citar:inibição dos processos de 

opsonização, fagocitose e das respostas imunes humoral e celular (IWATSUKi et al., 

2006).  

Embora o S.aureus seja considerado um patógeno extracelular, estudos 

revelam que este pode eventualmente sobreviver e multiplicar  

dentro de fagócitos, monócitos, macrófagos e polimorfonucleares, resultando em 

infecções prolongadas e recorrentes . A presença da enzima catalase parece estar 
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relacionada com a sobrevivência do S. aures em ambintes intracelulares, uma vez que 

esta enzima é capaz de inativar compostos tóxicos de oxigênio e consequentemente 

aumentando sua patogeniciade ao hospedeiro (DAS et al.,2008). 

A colonização nasal por S. aureus é desprovida de sintomas, ou seja, o 

individuo não desenvolve infecção. Esta característica tem grande importância clínica, 

uma vez que tendo as narinas colonizadas, o indivíduo contamina as próprias mãos e 

passa a ser veículo de trasmissão por contato. Sendo assim, principalmente em 

hospitais, o hospedeiro assintomático pode ser um paciente, um visitante, ou ainda, um 

profissional de saúde. De acordo com estudos realizados, a veiculação nasal também 

contribui para a transmissão da bactéria por disseminação aérea (MIYAKI, 2005; 

CAVALCANTI et al., 2005; TRABULSI, 2005). 

A broncopneumonia estafilococócica é observada, usualmente, em idosos, e 

está associada à pneumonia viral como fator predisponente. A pneumonia nosocomial 

por S. aureus ocorre em casos de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 

intubação e aspiração, enquanto que as doenças malignas subjacentes são 

reconhecidas como fatores de risco para o desenvolvimento de uma bacteremia por S. 

aureus (BANNERMAN, 2003; CAVALCANTI, 2005; SANTOS et al., 2007).  

A bactéria  é capaz de migrar pelo cateter, até chegar à circulação sanguínea, 

podendo levar a quadros graves de bacteremia, principalmente se a microbiota abrigar 

cepas resistentes a Meticilina - MRSA (Methicillin resistant S. aureus) (GOSBELL, 2005; 

EGGERTSON, 2007; DONELLI et al., 2007).  
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A bacteremia primária pode atingir em sítios anatômicos distantes, 

provocando infecções secundárias, tais como endocardites, osteomielites, pioartrites e 

abscessos metastáticos, em particular na pele, nos tecidos subcutâneos, e também nos 

pulmões, fígado, rins e cérebro  (FOSTER et al., 1998; CARVALHO et al., 2005; 

CAVALCANTI et al., 2005).  

A meningite estafilocócica manifesta-se também em pacientes com 

alterações do sistema nervoso central, relacionadas a traumatismos, cirurgia, tumor 

maligno e hidrocefalia (FOSTER et al., 1998; CARVALHO et al., 2005; CAVALCANTI et 

al., 2005).  

Esse microrganismo é a segunda maior causa de meningites associadas a 

derivações ventriculoperitoniais, sendo um dos muitos agentes responsáveis por 

peritonite em pacientes submetidos à diálise peritonial contínua (FOSTER et al., 1998; 

CARVALHO et al., 2005; CAVALCANTI et al., 2005).  

O S. aureus é a bactéria mais comum em infecções ósseas, artrites sépticas 

e infecções de próteses ósseas. Estas infecções se caracterizam pela dificuldade de 

tratamento, que pode incluir intervenções cirúrgicas e longos períodos de 

antibioticoterapia. A relação dos S. aureus com infecções ósseas está no fato desta 

bactéria ser capaz de expressar numerosas proteínas de superfície, denominadas 

adesinas, que permitem a adesão aos componentes da matriz óssea (fibronectina), 

laminina, colágeno, dentre outras. Algumas cepas de S. aureus podem sobreviver 

intracelularmente em osteoblastos, às vezes metabolicamente inativas, tornando-se 

tolerante à ação dos antibióticos. Além disto, o S. aureus pode formar biofilmes na 
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superfície de materiais estranhos ao organismo como cateteres endovenosos e 

próteses, que funcionam como locais protegidos contra a ação de antibióticos e do 

sistema imunológico do hospedeiro (DAVIS, 2005; SAMBANTHAMOORTHY et al, 

2008). 

2.1.3 - Mecanismos de Patogenicidade 

O S. aureus possui várias características que, supostamente, contribuem 

para a sua patogenia. Entretanto, estes fatores não se encontram em todas as cepas 

de S. aureus, sendo geralmente descobertas novas e diferentes propriedades 

patogênicas (OLIVEIRA et al., 2001; LUTZ et al., 2003). 

O S. aureus é capaz de produzir toxinas que contribuem para a sua 

patogenicidade, como as toxinas estafilocócicas que são responsáveis pela necrose 

epidérmica tóxica (síndrome da pele escaldada) e pela síndrome do choque tóxico. 

Estes microrganismos também são capazes de produzir infecções alimentares devido à 

produção de toxinas durante o crescimento em alimentos contaminados (MIYAKI, 2005; 

CAVALCANTI et al., 2005; TRABULSI, 2005).  

Estas infecções podem se localizar em um ou em múltiplos sítios, e recebem 

diferentes designações, de acordo com a localização e outras características, por 

exemplo, foliculite (infecção do folículo piloso), sicose (Infecção da pele, que se 

manifesta nos folículos pilosos), carbúnculo, antraz, furúnculos localizados na região 

cervical posterior; hordéolo ou terçol, hidradenite (infecção bacteriana das glândulas 

sudoríparas apócrinas), impetigo) (SCHECHTER et al., 1998; BRAUNWALD et al., 
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2002; ANDRIOLLO, 2005). Esses diferentes mecanismos e patologias fazem com que o 

S. aureus possua várias características que, por vezes, não são encontradas em todas 

as cepas, surgindo, à medida que são, identificadas novas e diferentes propriedades 

patogênicas (LUTZ et al., 2003; CASSETTARI et al., 2005) . 

A capacidade de colonização do S. aureus é conseqüência dos fatores de 

patogenicidade que são importantes na adesão, na aquisição de nutrientes e no 

combate da resposta imunológica do hospedeiro. Estes fatores de patogenicidade 

podem ser classificados em 3 categorias: (a) Fatores de adesão as células ou a matriz 

extracelular do hospedeiro, como fibrinogênio, fibronectina, colágeno e coagulase; (b) 

Fatores de invasão e penetração das células e dos tecidos do hospedeiro (alfa toxina, 

beta, gama e delta hemolisinas beta gama e delta); (c) Fatores de evasão da defesa do 

hospedeiro, como as toxinas estafilocócicas (SEs), SEA-SEE, SEG-J, SEK, SEL, SEP, 

SEM e SEO, toxina da síndrome do choque tóxico (TSST-1), proteína A, lipases e 

polissacarídeos capsulares (tipos 1, 5 e 8) (VELÁZQUEZ-MEZA, 2005).   

O S. aureus contém ainda polissacarídeos e proteínas antigênicas, assim 

como outras moléculas importantes, na cápsula, que podem induzir uma resposta 

imunológica no hospedeiro. Dentre esses constituintes, podemos citar  ácido teicóico, o 

glicanopeptideo, proteína A, cápsula e adesinas (OLIVEIRA et al., 2001; LUTZ et al., 

2003) . 

As β-lactamases, coagulases, hialuronidases e catalases são algumas das 

enzimas. De forma importante, dentre as toxinas presentes nesta espécie, podemos 
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citar as alfa, beta e gama toxinas, a leucocidina, a esfoliatina, a toxina do choque tóxico 

e as enterotoxinas (SCHECHTER et al., 1998; BRAUNWALD et al., 2002).  

A parede celular do Staphylococus contém polissacarídeos e proteínas 

antigênicas, assim como outras macromoléculas importantes, que podem induzir uma 

resposta imunológica no hospedeiro. Dentre estas podemos citar: 

a) Ácido teicóico: Polissacarídeo específico da espécie (polímero de fosfato 

de ribitol e N-acetil-glucosamina), que integra a parede celular da bactéria e contribui 

para a patogenicidade, ativando a via alternativa do complemento e estimulando a 

produção de citocinas (OLIVEIRA et al., 2001; LUTZ et al., 2003). 

b) Peptídeoglicano: Polímero de polissacarídeo, importante na patogênese 

da infecção, sendo responsável pela indução da produção de interleucina 1 (IL-1) 

(pirógeno endógeno, elo essencial entre as respostas inflamatória e imune) bem como 

pela indução de opsoninas que recobrem monócitos, podendo também atuar como 

agente quimiotático para leucócitos polimorfonucleares (OLIVEIRA et al., 2001; LUTZ et 

al., 2003). 

c) Proteína A: Cadeia polipeptídica covalentemente ligada ao peptideoglicano 

presente em mais de 90 % das amostras de S.aureus. Esta proteína é capaz de se ligar 

à região Fc da molécula de IgG contribuindo direta ou indiretamente, para gerar efeitos 

anticomplementar, quimiotático, antifagocitário, liberação de histamina, reações de 

hipersensibilidade e lesão plaquetária (OLIVEIRA et al., 2001; LUTZ et al., 2003). 
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d) Cápsula: Camada de polissacarídeos que envolve a parede celular. A 

cápsula protege a bactéria da fagocitose mediada por complemento (C3b), dos 

neutrófilos polimorfonucleares. As cepas capsuladas são mais virulentas do que as não 

capsuladas e apresentam maior capacidade de invadir os tecidos e de alcançar à 

corrente sanguínea a partir de um foco periférico. Uma vez na circulação, possuem 

menor potencial de provocar choque, ativando complemento por via alternativa 

(OLIVEIRA et al., 2001; LUTZ et al., 2003). 

e) Adesinas: Glico ou lipoproteínas que fazem parte do glicocálix (estrutura 

que envolve a célula bacteriana, constituída por fibras protéicas e polissacarídeos 

ramificados). A ligação destas moléculas a receptores químicos, encontrados na 

superfície das células epiteliais do hospedeiro, resulta na aderência da bactéria à célula 

hospedeira. O S.aureus também é capaz de aderir a superfícies inertes, tais como, 

cateteres, próteses (OLIVEIRA et al., 2001; LUTZ et al., 2003; MARCONI et al., 2008). 

O elevado potencial infeccioso do S. aureus não é devido, apenas, a sua 

facilidade de multiplicação e disseminação nos tecidos, mas também a produção de 

moléculas com alto poder patogênico, como algumas enzimas e toxinas (SCHECHTER 

et al., 1998; BRAUNWALD et al., 2002; ANDRIOLLO, 2005) . 

Entre as enzimas presentes nesta espécie, podemos citar: 

a) β-Lactamase: Pode ser produzida por várias espécies de bactérias como 

enterobactérias e bacilos aeróbios esporulados, incluindo o S. aureus. Este tipo de 

enzima inativa o antibiótico, que contém um anel beta-lactãmico, por hidrólise do anel. 
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(ex: penicilinase, cefalosporinase) (SCHECHTER et al., 1998; BRAUNWALD et al., 

2002; TRABULSI, 2005). 

b) Coagulase: Transforma o fibrinogênio em fibrina na presença de um 

cofator existente no plasma de certos animais (homem, coelho, cavalo). A coagulase se 

diferencia da trombina, porque a sua ativação independe da presença de íons Ca+2 e 

dos fatores de coagulação V, VI e VII. A coagulase provoca a deposição de fibrina em 

torno do microrganismo, dificultando a fagocitose celular. (SCHECHTER et al., 1998; 

BRAUNWALD et al., 2002; TRABULSI, 2005). 

c) Estafiloquinase: Ativa o plasminogênio, gerando plasmina, que é capaz de 

dissolver a fibrina e, portanto, o coágulo. Atua de maneira muito mais lenta do que a 

estreptoquinase (SCHECHTER et al., 1998; BRAUNWALD et al., 2002; TRABULSI, 

2005). 

d) Hialuronidase: Capaz de despolimerizar o ácido hialurônico, facilitando a 

disseminação do microrganismo (SCHECHTER et al., 1998; BRAUNWALD et al., 2002; 

TRABULSI, 2005). 

e) Catalase: Converte o peróxido de hidrogênio (substância tóxica) em água 

e oxigênio, propriedade utilizada para diferenciar o S. aureus das outras espécies. 

(SCHECHTER et al., 1998; BRAUNWALD et al., 2002; TRABULSI, 2005). 

Entre as toxinas presentes nesta espécie podemos citar: 
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a) Alfa-toxina (α-hemolisina) – é a mais comumente encontrada nas 

amostras de origem humana. Consiste em uma proteína heterogênea hidrossolúvel que 

pode apresentar 4 conformações diferentes. Quando administrada em coelhos, por via 

endovenosa, possui ação letal, pois é capaz de lisar hemácias e causar danos às 

plaquetas. (SCHECHTER et al., 1998; NOVICK, 2000; BRAUNWALD et al., 2002; 

TRABULSI, 2005). 

b) Beta-toxina (β-hemolisina): Degrada a esfingomielina, provocando lesões 

na membrana dos eritrócitos e, conseqüentemente, conduzindo a hemólise.  

c) Delta-toxina (δ-hemolisina): Toxina tensoativa, relativamente termostável 

capaz de agir como detergentes nas membranas de  eritrócitos, macrófagos, linfócitos, 

neutrófilos e plaquetas. Pode inibir a absorção de água pelo íleo, devido à alteração do 

mecanismo de AMPcíclico, desencadeando uma diarréia aguda (SCHECHTER et al., 

1998; BRAUNWALD et al., 2002; TRABULSI, 2005). 

d) Gama-toxina (γ hemolisina): Possui pronunciada atividade hemolítica, 

porém não se conhece, ao certo, seu mecanismo de ação. Esta toxina parece estar 

envolvida também nas enfermidades ósseas humanas provocadas por S. aureus. 

(SCHECHTER et al., 1998; BRAUNWALD et al., 2002; TRABULSI, 2005). 

e) Leucocidina de Panton-Valentine: É uma toxina associada a infecções 

cutânea severas, composta por dois componentes protéicos (S e F), que atuam, 

sinergisticamente, alterando a permeabilidade da membrana e atacando leucócitos 

polimorfonucleares e macrófagos. Esta alteração permite a entrada de cátions, dentre 
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eles o Ca2+, que resulta na degranulação celular, induzindo, desta forma, a citólise 

(SCHECHTER et al., 1998; BRAUNWALD et al., 2002; TRABULSI, 2005). 

f) Esfoliatina: Provoca a clivagem do extrato granuloso da epiderme, 

causando severas síndromes cutâneas (síndrome da pele escaldada e impetigo 

bolhoso).  

g) Toxina da síndrome do choque tóxico (TSST-1):  Provoca febre, choque e 

envolvimento de sistemas orgânicos múltiplos, incluindo a erupção cutânea 

descamativa (SCHECHTER et al., 1998; BRAUNWALD et al., 2002; TRABULSI, 2005). 

h) Enterotoxinas (A, B, C, D e E): Toxinas protéicas pirogênicas, 

termostáveis, responsáveis pela intoxicação alimentar, podendo provocar vômitos e 

diarréias (SCHECHTER et al., 1998; BRAUNWALD et al., 2002; TRABULSI, 2005). 

O S. aureus normalmente é considerado como um organismo patogênico 

oportunista da pele, e aproximadamente 20% da população, em geral, abriga este 

microrganismo na mucosa nasal sem manifestar nenhuma patologia aparente. 

Entretanto, em certas situações, o S. aureus pode expressar um grande número de 

fatores de virulência, incluindo o ácido teicóico e proteínas de superfície que promovem 

aderência ao tecido lesado podendo interferir na resposta imune do hospedeiro 

mediado por células. Estudos recentes mostraram que o ácido teicóico e as proteínas 

de superfície do S. aureus são responsáveis pela colonização na mucosa nasal 

(IWATSUKI et al., 2006). 
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O S. aureus é considerado o agente mais comum nas infecções pirogênicas, 

localizando-se em um ou mais sítios, como pele, ferimentos, queimaduras, incisões 

cirúrgicas, úlceras de decúbito , olhos, seios paranasais, ouvidos, pulmões, pleura, trato 

gastrointestinal, trato geniturinário, meninges, parênquima cerebral, ossos, articulações, 

endocárdio, peritônio e sangue (SCHECHTER et al., 1998; BRAUNWALD et al., 2002; 

TRABULSI, 2005). 

O isolamento de S. aureus de amostras de sangue é um forte indicativo de 

bacteremia, que pode caracterizar um evento clinico  simples ou evoluir para uma 

septicemia e consequentemente, o óbito. Dados do Programa de Vigilância Bacteriana 

Sentry indicam que o S. aureus é a bactéria mais isolada em hemoculturas, tantos em 

hospitais brasileiros quanto em outros centros da América Latina, representando cerca 

de 21% do total de bactérias isoladas e, de forma preocupante, em torno de um terço 

das cepas de S. aureus isoladas se mostram resistentes à Oxacilina (GUILARDE et al., 

2007; OTTH et al., 2008). 

2.2 - Antibióticos e Terapia 
 

2.2.1 – Breve histórico 

O homem esteve sujeito às bactérias até o aparecimento dos 

antimicrobianos, moléculas capazes de controlar a ação e/ou crescimento destes 

microrganismos, e conseqüentemente, às doenças causadas por estes (FREITAS, 

1989; DE LIMA et al., 2005).  
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No levantamento histórico dos primeiros eventos que levaram ao surgimento 

e utilização dos antibióticos, observamos que:  

- Em 1896, E. Duchesne descobre a penicilina, mas não faz a notificação 

apropriada. (MURRAY et al., 1992; KYAW, 2005) . 

- Em 1923, Alexander Fleming relata a descoberta da penicilina(MURRAY et 

al., 1992; KYAW, 2005) .  

 - Em 1927, G.Domagk realiza testes com corantes e outros produtos 

químicos, para observação da ação antimicrobiana e da toxidade em animais 

(MURRAY et al., 1992; KYAW, 2005) .  

- Em 1928, a investigação por Alexander Fleming de uma colônia de fungos 

que surgiu em uma das placas de bactérias e controlou o seu crescimento, chamou a 

atenção para a Penicilina, substancia antimicrobiana derivada do fungo do gênero 

Penicilium (MURRAY et al., 1992; KYAW, 2005) . 

- Em 1935, o Vermelho de Prontosil, apesar de inócuo para animais, protege 

camundongos contra estafilococos e estreptococos patogênicos. No mesmo ano, 

descobre-se que o Prontosil era clivado no organismo, originando a Sulfonamida, o 

antimicrobiano responsável pelos efeitos antimicrobianos observados (MURRAY et al., 

1992; KYAW, 2005) . 

- Em 1936, a investigação, por Alexander Fleming, de uma colônia de fungos 

que surgiu em uma das placas de bactérias e controlou o seu crescimento, chamou a 
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atenção para a Penicilina, substância antimicrobiana derivada do fungo do gênero 

Penicilium (MURRAY et al., 1992; KYAW, 2005) . 

- Em 1939, ocorre a purificação da Penicilina, a partir de uma colônia do 

fungo isolado inicialmente por Fleming por Florey e Chain. A penicilina foi testada “in 

vivo” (camundongos infectados com estafilococos ou estreptococos) e observou-se que 

quase todos foram curados e sobreviveram (MURRAY et al., 1992; KYAW, 2005) . 

Desde então os esforços para o desenvolvimento de novos antibióticos é 

premente devido ao surgimento de cepas de bactérias resistentes a cada antibiótico 

recém-criado. 

2.2.2 - Mecanismos de Ação dos Antimicrobianos  

2.2.2.1 - Ligação à Membrana Citoplasmática 

Os antimicrobianos que apresentam este mecanismo exibem baixo grau de 

seletividade. Dentre eles podemos citar as polimixinas que se ligam aos fosfolipídios da 

membrana externa, alterando sua permeabilidade (detergentes). Estes antimicrobianos 

são extremamente eficientes contra microrganismos Gram-negativos, afetando também 

a membrana citoplasmática (MURRAY et al., 1992; TRABULSI, 2005). 

Dentre outras moléculas que atuam sobre a membrana citoplamática, os 

ionóforos são moléculas hidrofóbicas que se inserem na membrana citoplasmática, 

permitindo a difusão passiva de moléculas ionizadas através da membrana, 
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comprometendo o equilíbrio osmótico da bactéria (MURRAY et al., 1992; TRABULSI, 

2005). 

2.2.2.2 - Antagonismo Metabólico 

Alguns compostos antibacterianos atuam como antimetabólitos por um 

mecanismo de inibição competitivo. A sulfonamida, por exemplo, compete com PABA 

(acido p-aminobenzóico), substrato na síntese de acido fólico, necessário para certos 

microrganismos. Como os mamíferos não sintetizam acido fólico, as sulfonamidas são 

capazes de interferir no metabolismo dos mamíferos, via este mecanismo (MURRAY et 

al., 1992; TRABULSI, 2005). 

2.2.2.3 - Inibição da Síntese de Ácidos Nucléicos 

Os antimicrobianos que utilizam o mecanismo de inibição da síntese de 

ácidos nucléicos são, razoavelmente, seletivos. Como inibidores da DNA-girase e 

podemos citar a Novobiocina que altera o desenovelamento do DNA, impedindo a 

replicação e a Ciprofloxacina, que afeta as etapas de replicação, transcrição e reparo. 

Como inibidores da RNA polimerase-DNA-dependente, podemos citar a Rifampicina 

que, bloqueia a transcrição (MURRAY et al., 1992; TRABULSI, 2005). 

2.2.2.4 - Inibição da Tradução 

Os antimicrobianos que utilizam este mecanismo são, geralmente, seletivos. 

Correspondem a um dos principais grupos de agentes antimicrobianos, uma vez que a 

síntese protéica é um processo complexo, envolvendo várias etapas e diversas 
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moléculas e estruturas. Antibióticos como as tetraciclinas e os aminogligosídeos, inibem 

a síntese de proteínas. Após a entrada na célula, estes antibióticos atravessam a 

membrana celular e se ligam às subunidades do ribossomo (MURRAY et al., 1992; 

TRABULSI, 2005). 

A Estreptomicina e a Gentamicina se ligam especificamente, à subunidade 

ribossomal 30S, bloqueando-a e, conseqüentemente, acarretando erros na leitura do 

mRNA (MURRAY et al., 1992; TRABULSI, 2005). 

A Tetraciclina, se liga à subunidade ribossomal 30S impedindo a ligação do 

aminoacil-tRNA, enquanto que o  Cloranfenicol e a Eritromicina, ligam-se à subunidade 

ribossomal 50S, inibindo a ligação do tRNA e da peptidil transferase e impedimdo o 

alongamento da cadeia polipeptídica (MURRAY et al., 1992; TRABULSI, 2005). 

 

FIGURA X - Principais mecanismos de ação de antibióticos (Adaptado de Lima et al , 2005).  
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2.2.3 - Resistência Microbiana 

A resistência aos antimicrobianos se caracteriza pela “insensibilidade” da 

bactéria a um ou mais antibióticos e é classificada em dois tipos: 

a) Natural ou intrínseca, caracterizada pela ausência da estrutura, do sítio de 

ligação ou da via metabólica, que seria o alvo do antimicrobiano. Esta resistência é 

típica da espécie, sendo transmitida verticalmente às células-filhas, possuindo, assim, 

um caráter hereditário.  

b) Adquirida, que surge na bactéria por de mutação, seleção, ou por 

transferência de genes (plasmídeos ou transposons) (Freitas, 1989; Tavares, 2002).  

Existem diversos mecanismos de resistência (Figura 4) e dentre eles  

podemos citar: 

(1) Impermeabilidade à droga: Muitas bactérias Gram negativas, resistentes à 

penicilina G tem as características da sua membrana alteradas,  tornando-as 

impermeável à droga. Alterações em proteínas de ligação à penicilina também foram 

observadas (FREITAS, 1989; TAVARES, 2002; MACEDO, 2005). 

(2) Inativação: Muitas drogas são inativadas por enzimas produzidas pelos 

microrganismos, como a Penicilina, que é inativada pela Penicilinase, uma Beta-

lactamase que cliva o anel Beta-lactâmico. Outras drogas podem ser inativadas em 

decorrência de modificações catalisadas por outras enzimas, tais como a adição de 
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grupamentos químicos por reações de fosforilação ou acetilação (FREITAS, 1989; 

TAVARES, 2002; MACEDO, 2005).  

(3) Modificação da estrutura alvo ou via metabólicas: (i) Alterações no 

ribossoma (rRNA 23S), como no caso de resistência a Eritromicina e Cloranfenicol; (ii) 

Alterações na enzima alvo, como no caso de antibióticos que atuam sobre o 

metabolismo; ou (iii) Uso de vias metabólicas alternativas  (FREITAS, 1989; TAVARES, 

2002; MACEDO, 2005). 

(4) Bombeamento para o meio extracelular: Efluxo da droga para fora da 

célula bacteriana, como no caso da resistência a tetraciclina, em Enterobactérias, 

realizada por bombas (FREITAS, 1989; TAVARES, 2002; MACEDO, 2005). 

 

FIGURA 4 - Principais mecanismos envolvidos no processo de geração de bactérias resistentes 
(Adaptado de Lima et al , 2005).  
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A resistência do S. aureus aos antibióticos em tem sido determinada por 

mutações em seus genes ou pela aquisição de genes de resistência de outras bactérias 

da mesma espécie ou até de outras espécies. Geralmente, a resistência que ocorre por 

mutação gera uma alteração no sítio de ação do antibiótico, enquanto que a resistência 

por aquisição de genes de resistência envolve, freqüentemente, a inativação ou 

destruição do antibiótico, sendo transmitida por plasmídios e transposons (TAVARES 

2002; BERNARDA et al., 2004; DE LIMA et al., 2005).  

2.2.4. Antibioticoterapia versus Resistência  

Com a descoberta da penicilina na década de 1940, inicia-se a 

antibioticoterapia como solução para as infecções estafilocócicas. Infelizmente, apesar 

da eficiência inicial da penicilina, posteriormente o S. aureus passou a desenvolver 

resistência a este beta-lactâmico produzindo uma beta-lactamase (penicilinase) capaz 

de hidrolisar o anel beta-lactâmico da penicilina e tornando-a ineficaz (Figura 5). Em 

1944, apenas 5 % das cepas de S. aureus eram resistentes a este antibiótico, enquanto 

que, em 1949, 29% já eram resistentes. Em 1959, a resistência do S. aureus à 

Penicilina chegou a 80% sendo estendida tanto a Amoxilina como a Ampicilina 

(FREITAS, 1983 e 1989; TAVARES, 2002) (Figura 5). 
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FIGURA 5 : Evolução do tratamento contra o Staphylococcus aureus. (Fonte: Santos et al., 
2007) 

Em 1960, foram descobertas uma droga do grupo das Penicilinas, a 

Meticilina, que não era inativada pela beta-lactamase, sendo logo depois, descobertas 

as Cefalosporinas. Porém, na da década de 1970, começaram a surgir, cepas 

resistentes à Meticilina, MRSA (Methicillin Resistant S. aureus), que eram resistentes 

também aos Beta-lactâmicos e as Cefalosporinas. Estes MRSA foram, rapidamente, 

disseminados em ambientes hospitalares restando apenas a Vancomicina e a 

Teicoplamina como opções para infecções por Staphylococcus (Figura 6).  
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Figura 6 - Antibiograma de uma cepa MRSA. Observe o halo de inibição em torno do disco de 
Vancomicina, que não ocorre em torno do disco de Oxacilina, mostrando a resistência a este 
antibiótico (Fonte: Santos et al, 2007). 
 

A resistência à Meticilina é determinada por um gene cromossômico (mecA), 

endógeno da bactéria que codifica alterações nas proteinas de ligação da Penicilina 

(PBP) receptor dos antibioticos beta-lactâmicos, estimulando a produção de uma PPB. 

Um estudo realizado em 1996, utilizando cepas analisadas de diferentes continentes 

apontou as primeiras evidências da existência de três de genes cromossomais 

estafilocócicos relacionados com a resistência à Meticilina (SCCmec I-III), sendo que, 

atualmente, um quarto gen (SCCmec IV) também é descrito (VELÁZQUEZ-MEZA, 

2005; SCHINDLER, 2007; PEREZ e D’ANGELO, 2008;). 

A Vancomicina é um Glicopeptídeo, posto à disposição da medicina em 1956, 

por Cormick e colaboradores, mas deixado à parte, justamente por causa do sucesso 

da Meticilina e da Oxacilina e outras Isoxazolilpenicilinas, porém é bastante eficiente no 

tratamento das cepas MRSA, apesar de apresentar efeitos nefrotóxicos e ototóxicos 

(MURCKO. 1997; WENZEL e EDMOND, 1998; TAVARES, 2000). Novamente, o 
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Staphylococcus aureus ganhou a “batalha”, pois, em 1996, Hiramatsu, no Japão, 

descreveu uma cepa de S. aureus com resistência a este Glicopeptídeo (VRSA – 

vancomycin resistant S. aureus) (SRINIVASAN et al., 2002; MACHADO et al., 2005; 

VELÁZQUEZ-MEZA, 2005; BADDOUR, 2006). 

O surgimento de cepas de Staphylococcus coagulase-negativa resistentes a 

Vancomicina, foi o primeiro indicativo, de que o S. aureus, daria mais um passo na 

escala da resistência, provavelmente, devido à forma abusiva com que este antibiótico 

é utilizado com e sem prescrição médica. Outro indicativo foi o surgimento de cepas de 

Enterococos resistentes a Vancomicina (VRE), isoladas de materiais clínicos, em 

hospitais dos Estados Unidos (VELÁQUEZ et al., 2002; MAMISUKA 2005; TENOVER et 

al., 2005).  

Outro fenômeno comum da resistência a Meticilina e a Vancomicina é a 

resistência heterogênea (hétero-resistência) do S. aureus a estes antibióticos. Certas 

cepas apresentam um valor baixo de CMI (Concentração Mínima Inibitória) para 

Vancomicina (< 4µg/ml) e Meticilina (< 2µg/ml), mesmo sendo consideradas sensíveis 

por métodos de avaliação de sensibilidade convencionais. No entanto, estas cepas, 

podem conter subpopulações de células que apresentam CMI maior ou igual a 8 µg/ml, 

numa freqüência de 1:106 células (TAVARES, 1996; RIBEIRO et al., 2005; LUTZ et al., 

2006). A única forma de se detectar uma cepa hétero-VISA (Vancomicyn Intermediate 

S. aureus), é através de uma análise de suas subpopulações, onde se inoculam 

diferentes diluições de uma suspensão bacteriana em meio de cultura sólido, contendo 
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concentrações crescentes de Vancomicina (TAVARES, 2000; CASSETTARI et al., 

2005). 

Em 1996, foi isolada no Japão a primeira cepa GISA (8 µg/ml). Em 1997, 

foram descritas quatro cepas GISA no EUA, nos estados de Michigan, Nova Jersey, 

Nova York e Illinois. O primeiro caso de VRSA (MIC > 32 µg/ml) foi relado em Michigan, 

nos EUA, em 2002 de um paciente diabético e com falha renal crônica. (ROSSI e 

ANDREAZZI, 2005; BADDOUR, 2006; LUTZ et al., 2006). 

Na literatura existem vários protocolos usados para descrever a resistência a 

Vancomicina. O CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) nos Estados Unidos e a 

SFM (Société Française de Microbiologie) na França utilizam 3 categorias: sensível 

(MIC < 4 µg/ml), intermediário (MIC entre 8 e 16 µg/ml) e resistente (MIC > 32 µg/ml); a 

BSAC (British Society for Antimicrobial Chemotherapy) no Reino Unido e o SRGA 

(Swedish Reference Group forAntibiotics) na Suécia utilizam apenas duas categorias: 

sensível (MIC > 4µg/ml) e resistente (MIC > 8 µg/ml). Estas variações têm originado 

uma variedade de siglas: VISA (vancomycin-intermediate S. aureus) e VRSA 

(vancomycin-resistant S. aureus). Como as cepas VISA e VRSA geralmente são 

resistentes à Teicoplanina, outro antibiótico Glicopeptídeo, foi proposto o uso de outras 

siglas: GISA (glycopeptide intermediate staphylococus aureus) e GRSA (glycopeptide-

resistant S. aureus). Outra denominação se refere a cepas que apresentam CMI < 4 

µg/ml (sensíveis) e apresentam subpopulações com CMI entre 8 e 16 µg/ml, que são 

denominadas hetero-VISA (h-VISA) (SRINIVASAN et al., 2002; RODRIGUEZ e VESGA 

2005). 
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Os Glicopeptídeos (Vancomicina e Teicoplaniana) são as drogas de escolha 

para o tratamento de cepas MRSA, uma vez que estas bactérias são sempre 

resistentes aos antibióticos beta-lactâmicos (Penicilinas, Cefalosporinas e 

Carbapenêmicos). Embora a Teicoplanina apresente atividade semelhante à 

Vancomicina, esta possui uma menor incidência de efeitos adversos, apresentando 

uma menor índice de nefrotoxidade e está pouco relacionada a reações de 

hipersensibilidade (CAIEIRÃO et al., 2004; BUYNAK, 2004; ROSSI e ANDREAZZI, 

2005;  MENSA et al., 2008). 

Embora o mecanismo de resistência do S. aureus à Vancomicina não esteja 

bem esclarecido, acredita-se que há envolvimento do gene Van, que determina a 

resistência de Enterococcus a esta droga, e que, provavelmente este, é capaz de 

transmitir a resistência, por meio de plasmídeos, para o S. aureus, uma vez que este 

fenômeno foi observado em laboratório. (VELÁZQUEZ-MEZA, 2005). Porém, em um 

estudo recente, foram pesquisados por PCR os genes Van A e Van B,  e os resultados 

foram negativos. Outra hipótese sugere que o espessamento da parede celular seria 

responsável pela resistência à Vancomicina. Estudos bioquímicos e de microscopia 

eletrônica de transmissão da parede celular de uma cepa VRSA sugerem que esta 

célula produz uma maior quantidade de peptideoglicanos e maior quantidade de 

monômeros de Mureína (peptidoglicano é a estrutura que confere rigidez à parede 

celular), e conseqüentemente, uma fração maior de moléculas de Vancomicina ficam 

retidas nas camadas de peptideoglicano, enquanto uma quantidade muito menor do 

antibiótico chega à membrana citoplasmática, onde ocorre a síntese de peptideoglicano 

(TAVARES, 2002; VELÁZQUEZ-MEZA, 2005; CAVALCANTI et al., 2005). 
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Desde o surgimento das cepas MRSA, a Vancomicina tem sido usada como 

droga de escolha para o tratamento empírico de infecções estafilocócicas). 

Lamentavelmente, atualmente, já existem cepas resistentes a esses Glicopeptídeos, 

que são denominadas VRSA (vancomycin resistant S. aureus) (GOSBELL, 2005; CDC, 

2004). De fato, o aumento do uso da Vancomicina provocou uma pressão seletiva que 

levou ao aparecimento de S. aureus e Staphylococcus coagulase-negativa com 

sensibilidade reduzida para Vancomicina e outros Glicopeptídeos (VELÁZQUEZ-MEZA, 

2005; SRINIVASAN et al., 2002). 

A resistência do S. aureus a Vancomicina provoca alterações no aspecto 

macro-morfológico das colônias, que se apresentam como colônias com aparência 

bastante heterogênea, dando a impressão de contaminação. Além disto, geralmente, 

cepas de S. aureus precisam de mais de 4 horas para positivar o teste de coagulase, 

levando a identificações errôneas de Staphylococcus coagulase-negativa (MICHELIM et 

al., 2005).  

Outro antibiótico eficiente para MRSA é a Linezolida, um antibiótico que 

surgiu em 1999, pertencente à classe das Oxazolidinonas, que é capaz de inibir a 

síntese proteica. Esta droga é bastante eficaz contra bactérias Gram positivas, inclusive 

aquelas com perfil de multiresistência, sendo muito útil no tratamento contra MRSA em 

casos de pneumonia adquiridas na comunidade e infecções de pele, dentre outras. 

Além disso, é eficaz contra Enterococos resistentes a Vancomicina. Embora seja rara, 

já foi relatado caso de resistência a linezolida, provavelmente associada a mutações do 

RNA. (MEDEIROS, 2005, CAIEIRÃO et al., 2004, ROSSI e ANDREAZZI, 2005). 
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Ou uso combinado de Quinupristina/Dalfopristina , antibióticos da clase das 

Estreptograminas, foi liberado em 1999 para o tratamento de infecções graves 

associadas com bacteremia produzida por Enterococcus faecium resistente a 

Vancomicina e infecções complicadas de pele e anexos produzidas por S. aureus 

resistentes a Meticilina. O surgimento de resistência a Quinupristina/Dalfopristina não é 

comum, embora possa se desenvolver por vários mecanismos (modificação do sítio de 

ligação, inativação enzimática, ativação da bomba de efluxo, entre outros) (CAIEIRÃO 

et al., 2004, ROSSI e ANDREAZZI, 2005). 

A Oritavancina é um Glicopeptídeo semi-sintético de segunda geração 

indicado como um novo tratamento para infecções provocadas por bactérias Gram-

positivas com resistência a Meticilina e Vancomicina (CAIEIRÃO et al., 2004). 

As cepas GISA são sempre isoladas de pacientes portadores de MRSA e que 

se submeteram a longos períodos de tratamento com Vancomicina. As opções 

terapêuticas incluem: Rifampicina, Sulfametaxazol/Trimetoprima, Gentamicina e 

Clorofenicol, isolados ou em associações. Além disso, podem ser usados 

Quinupristina/Dalfopristina e Linezolida. (HOOPER, 2005; ROSSI e ANDREAZZI, 2005). 

Nos últimos anos surgiu uma nova variedade de cepas de S. aureus, a CA-

MRSA, que são cepas resistentes a Meticilina/Oxacilina associadas à comunidade, ou 

seja, estas cepas, diferentemente das cepas MRSA mais conhecidas, não são 

encontradas em ambiente nosocomial. Os pacientes acometidos pelo CA-MRSA não 

foram internados em hospitais no ano anterior a infecção, nem foram submetidos a 

procedimentos médicos tais como, diálise, cirurgia ou cateter, comuns em histórico de 
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infecção por MRSA (LOPES, 2005; RIBEIRO et al., 2005; BRATU, 2006; NORIEGA et 

al., 2008; REINERT et al., 2008)   

Diferente das cepas HA-MRSA (cepas MRSA associadas ao ambiente 

hospitalar), nas cepas CA-MRSA pode-se observar manifestações clínicas associadas, 

geralmente,  a infecções de pele e partes moles, além de muitos casos de infecções 

respiratórias e da corrente sanguínea. Outra característica extremamente importante é 

o perfil de resistência aos antibióticos, pois enquanto as cepas HA-MRSA apresentam 

uma ampla resistência a diversos antibióticos, as cepas CA-MRSA mostram uma 

sensibilidade entre 85 e 100% a drogas como Clindamicina, Gentamicina, 

Sulfametaxazol/Trimetoprima, Ciprofloxacina e Vancomicina, sendo resistentes apenas 

a Oxacilina e outros antibióticos beta-lactâmicos (NORIEGA et al., 2008; BARTLETT., 

2008; WEBER, 2008) . 

O perfil de resistência diferenciado entre as cepas HA-MRSA e CA-MRSA 

parece ser explicado pela distribuição e tamanho dos SCCmec (LOPES, 2005; 

RIBEIRO et al., 2005; VIVONI et al., 2006). Dentre os cinco tipos de SCCmec (I, II, III, 

IV e V), somente os tipos I, II e III são encontrados em cepas HA-MRSA, enquanto que 

os tipos IV e V podem ser observados em cepas CA-MRSA, onde o tipo IV é menor e 

provavelmente facilita a perda dos genes de resistência a diversos antibióticos, 

conservando a resistência aos beta-lactâmicos. Outra característica importante do CA-

MRSA é a presença dos genes lukF-PV e lukS-PV que codificam a PVL (Leucocidina  

Panton-Valentine), uma toxina capaz de induzir a destruição de leucócitos humanos e 

causar grande dano tecidual, sendo considerada um fator de virulência associado a 
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infecções de pele primárias severas e pneumonias necrotizantes (VIVONI et al., 2006; 

NORIEGA et al., 2008; REINERT et al., 2008;) . 

2.3 - Derivados Pirazólicos  

Os compostos pirazólicos e seus derivados são amplamente usados, desde 

defensivos agrícolas até medicamentos, como um antipirético comercializado desde 

1884. Desde então, o grupo pirazolo tem recebido muita atenção, com métodos de 

síntese de derivados pirazólicos tendo sido amplamente desenvolvidos (BHUSHAN et 

al., 2004; KUMAR et al., 2005) 

Compostos contendo o sistema 1H-pirazolo[3,4-b]piridina, tem apresentado 

atividade frente a diversos processos patológicos. Desde o primeiro relato datado de 

1906, diversos derivados desse sistema tem sido sintetizados. Este sistema 

heterocíclico desperta grande interesse devido, principalmente, a sua ocorrência em 

moléculas com atividade farmacológica diversificada (De Mello et al, 1999) . A literatura 

descreve também moléculas contendo sistemas similares, como o sistema pirazolo-

pirimidina numa serie de 4-aminopirazolo [1,5-a]pirimidina, que apresenta atividade 

fungicida e inibidor de tumores malignos; e 4-aminopirazolo[3,4-d]pirimidina que 

apresenta atividade antiinflamatória (alopurinol) (MISHER et al, 1991). 

TABELA 1 - Série de derivados do ácido-4-(2’-metoxifenil) amino-1,3-difenil-1-H-pyrazolo [3,4-
B]pirimidina-5-carboxílico (DPP-06). 
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Composto R1 R2 

1a Fenil H 

1b Fenil p-OMetoxi 

1c (DPP – 06) Fenil o-OMetoxi 

1d Metil H 

1e Metil p-OMetoxi 

1f Metil O-OMetoxi 

 

Diante destes resultados, o sistema do tipo pirazolo[3,4-b]piridina, também 

começou a ser pesquisado em busca de atividade farmacológica semelhante à das 

pirazolopirimidinas, que apresentam atividades ansiolítica (identificada nos derivados 

etazolato, tracazolato e cartazolato), atividades vasodilatadoras e antiretroviral 

(inibidores da trancriptase reversa do HIV) e antibiótica, presentes nos compostos do 

tipo 5-carboetoxi-pirazolo[3,4-b]piridina (BABA, 1997; BERNARDINO, 2006; FERREIRA 

, 2008). 
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3 – OBJETIVOS 

3.1 - Objetivo Geral 

Avaliar a relação estrutura-atividade bacteriostática e bactericida dos 

compostos da família do Ácido 4-(2’-metoxifenil)amino-1,3-difenil-1-H-pirazolo[3,4-

b]pirimidina-5-carboxílico (DPP-06), contra cepas de S. aureus isoladas de material 

biológico de pacientes do Hospital Universitário Antonio Pedro – UFF. 

3.2 - Objetivos Específicos 

Determinar a atividade antimicrobiana e o perfil de sensibilidade destes 

compostos, frente a bactérias Gram positivas e Gram negativas. 

Determinar a Concentração Mínima Inibitória (CMI) e a Concentração Mínima 

Bactericida (CMB) dos compostos ativos frente a cepas de S.aureus. 
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Determinar os efeitos inibitório e bacteriolítico dos compostos, usando 

espectrofotometria de absorção em 560 mm. 

Avaliar os efeitos dos compostos sobre a viabilidade celular (UFC/ml) de 

cepas de S.aureus. 

Avaliar a relação estrura-atividade (SAR)frentes aos compostos da serie do 

DPP-06. 
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4 - MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 - Amostras Biológicas  
 

As amostras de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas usadas em 

nosso trabalho foram isoladas de diferentes materiais biológicos de pacientes do 

Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) pela equipe do Laboratório de 

Microbiologia do Serviço de Patologia Clínica (Aprovação em Comitê de Ética: CEP 

CMM/HUAP NO 109/08 – CAE NO 080.0258.000-08) (Em anexo). As amostras tiveram a 

identificação e o Teste de Sensibilidade a Antibióticos (TSA), determinados por 

metodologia automatizada através do equipamento VITEK® da Biomerieux.  

4.2 - Testes de Sensibilidade a Antimicrobianos (TSA) 
 
O TSA foi realizado pela metodologia de Kirk-Bauer, no qual discos de papel 

de filtro embebidos com solução do composto (5mg em 1 ml de dimetilsulfóxido) a ser 
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testado, foram colocados sobre uma cultura bacteriana em placa de Petri, segundo 

FREITAS et al, 2007. A cultura usada no TSA foi obtida da seguinte forma : 

De uma cultura com 5 horas de crescimento a 37°C, foi realizada uma 

diluição à 1:1000 em solução salina. Desta diluição, uma alíquota de 0,3 mL foi 

pipetada para meio sólido em placa de Petri e espalhada com alça Drigalski. As placas 

foram incubadas a 37°C por 30 minutos. Após este tempo, os discos foram colocados 

sobre a cultura e incubados por 24 horas a 37°C. A sensibilidade do composto foi 

determinada pela medida do diâmetro (mm) do halo produzido. Discos embebidos em 

dimetilsulfóxido foram usados como controle negativo. 

 

4.3 - Determinação da Concentração Mínima Inibitória (CMI) e 
Concentração Mínima Bactericida (CMB) 
 

As determinações foram realizadas, em triplicatas, pelo método da diluição à 

metade (Freitas et al.1989). Uma série de 10 tubos, contendo 0,5 ml do meio de Muller 

Hinton com o composto diluído, em concentrações decrescentes de 512 µg/mL até 1 

µg/mL. A cada tubo foi adicionado uma alíquota de 0,5 ml da cultura com 

aproximadamente 1,0 x 105 UFC/ml. Três controles foram usados em cada experiência : 

meio de cultura puro, cultura sem o composto e cultura com dimetilsulfóxido. Os tubos 

foram incubados a 37°C por 24 horas. A CMI foi definida como a menor concentração 

do composto capaz de inibir o crescimento visível da cultura. 

Para a determinação da CMB, foi retirada uma alíquota de 10 microlitros de 

cada meio dos tubos em que não houve crescimento visível, semeados em placa de 
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Petri com meio sólido, incubadas a 37°C por 24 horas, e posteriormente contadas. A 

CMB foi estabelecida como a menor concentração do composto que foi capaz de matar 

99,9% dos microrganismos. A cepa ATCC 25923 de S. aureus e os antibióticos 

Oxacilina e Vancomicina foram usados com referências.  

4.4 - Estabelecimento dos Efeitos Inibitório e Bacteriolítico 

Uma cultura com 17 horas de incubação a 37°C (fase estacionária de 

crescimento) foi diluída à 1:1000 em solução salina. Desta solução, uma alíquota de 

0,25 ml foi transferida para um Elermeyer de 125 ml, contendo 25 ml do meio Muller 

Hinton. Após agitação, uma alíquota de 3,9 ml foi pipetada para tubos de 15 x 13 mm, 

que encaixam diretamente no receptor do Spetronic 20 da Bush & Lomb. Os tubos 

foram incubados em banho-maria a 37°C, até uma absorbância de 0,10 (5,0 x 107 

UFC/ml), que caracteriza a fase exponencial de crescimento bacteriano. Neste 

momento, foi adicionado 0,1 ml da droga ao tubo correspondente para obtenção das 

concentrações de CMI/2, 1 CMI, 2 CMI e 4 CMI, tendo como controle um tubo não 

tratado (sem a droga). As leituras foram feitas de hora em hora. O meio puro foi usado 

para avaliação dos efeitos sobre a viabilidade celular (UFC/ml).  

A determinação do efeito do composto sobre a viabilidade celular das 

culturas em fase exponencial de crescimento foi realizada pela da técnica de diluição 

em salina, plaqueamento e incubação à 37o C por 24 horas, como descrito por 

FREITAS et al,1989, comparando-se com o meio puro e a cultura não tratada. 
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4.5 - Avaliação dos efeitos sobre a viabilidade celular (UFC/ml) 

Uma cultura com 17 horas de incubação a 37°C (fase estacionária de 

crescimento) foi diluída à 1:1000 em solução salina. Desta solução, uma alíquota de 

0,25 ml foi transferida para um Elermeyer de 125 ml, contendo 25 ml do meio Muller 

Hinton. Após agitação, uma alíquota de 3,9 ml foi pipetada para tubos de 15 x 13 mm, 

que encaixam diretamente no receptor do Spetronic 20 da Bush & Lomb. Os tubos 

foram incubados em banho-maria a 37°C, até uma absorbância de 0,10 (5,0 x 107 

UFC/ml), que caracteriza a fase exponencial de crescimento bacteriano. Neste 

momento, foi adicionado 0,1 ml da droga ao tubo correspondente para obtenção das 

concentrações de CMI/2, 1 CMI, 2 CMI e 4 CMI, tendo como controle um tubo não 

tratado (sem a droga). Foram realizadas diluições em salina (0,85 g/100 ml). Cerca de 

0,1 ml de cada diluição foi plaqueado em duplicata e incubado a 37°C por 24 horas. As 

UFC, foram contadas nos tempos, 0, 2,4 e 6 horas foram exibidas em gráfico que 

relacionou a viabilidade celular x tempo de incubação em horas .  

4.6 – Estudo da Relação Estrutura-Atividade 

As estruturas químicas do derivados pirazolo[3,4 b]pirimidina foram 

desenhadas utilizando o programa  Chemdraw Ultra e sendo transferida para o 

programa de modelagem molecular Spartan’06 (Wavefunction Inc. Irvine, CA, 2000), e 

sua energia foi minimizada (Figura 7 – Etapa 1) . A estrutura foi analisada quanto à 

estabilidade e manutenção de suas ligações. Foi realizada a otimização geométrica dos 

compostos, então utilizando o método semi-empírico AM1. A seguir, realizamos uma 
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pesquisa conformacional da estrutura, a fim de selecionar a conformação de menor 

energia do composto, obtida a partir do método AM1, e através dos quais foram obtidos 

parâmetros estereoeletrônicos e geométricos que possam estar correlacionados com a 

atividade biológica (Figura 7 – Etapa 2). A estrutura também foi submetida ao cálculo ab 

initio com base 6-311G*. Foram calculados também, o mapa de potencial eletrostático 

molecular ,os coeficientes de energias dos orbitais de fronteira HOMO e LUMO, 

momento dipolo molecular, a diferença entre HOMO e Lumao (GAP) e cLog (Caçulo de 

Partição) (Figura 7 - Etapa 3). Neste trabalho, o contorno isoenergético do mapa de 

MEP variou de –25000 a +30000 kcal/mol e sobreposta dentro de uma superfície de 

densidade eletrônica de 0.002 e/au3. 

3 –Mapa de potencial e outros parâmetros calculados no 
programa SPARTAN’042 –Conformação de menor 

Energia calculada usando o 
programa SPARTAN’04

1-Construção  dos compostos 
no CHEMDRAW ULTRA

3 –Mapa de potencial e outros parâmetros calculados no 
programa SPARTAN’042 –Conformação de menor 

Energia calculada usando o 
programa SPARTAN’04

1-Construção  dos compostos 
no CHEMDRAW ULTRA

 

FIGURA 7 - Esquema mostrando as etapas utilizadas na modelagem molecular ultilizando o 
programa Spartan 06 
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5 - RESULTADOS  

5.1 Testes de Sensibilidade Antimicrobiana 

O perfil antimicrobiano dos seis derivados pirazolo-piridina em testes de 

sensibilidade por disco-difusão foi determinado inicialmente com seis diferentes 

espécies de bactérias isoladas de diversas amostras biológicas de pacientes do 

Hospital Universitário Antonio Pedro – UFF (Tabela 2). O solvente Dimetilsulfóxido 

(DMSO), usado na diluição do composto, foi utiizado como controle negativo e não 

afetou nenhuma das bactérias testadas. Ao se testar os derivados, observamos o halo 

de sensibilidade somente nas bactérias Gram-positivas frente ao composto 1c (Tabela 

2).  
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TABELA 2 - Testes de sensibilidade em disco para os derivados pirazolo-piridina, em 6 diferentes 
espécies de bactérias isoladas de pacientes do HUAP. O dimetilsulfóxido (DMSO) foi utilizado 
como controle negativo. 
 

Diâmetro do halo (mm) 

Cepas 
Gram DMSO 1a 1b 1c 1d 1e 1f 

Escherichia coli - 0 0 0 0 0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa - 0 0 0 0 0 0 0 

Proteus mirabilis - 0 0 0 0 0 0 0 

Enterococcus faecalis + 0 0 0 15 0 0 0 

S. aureus + 0 0 0 16 0 0 0 

S. aureus ATCC 29.213 * + 0 0 0 16 0 0 0 

S. epidemidis + 0 0 0 14 0 0 0 

* Cepa padrão 

 

5.2 Determinação das Concentrações Mínimas Inibitórias (CMI)  
 

Devido ao fato de que somente o composto 1c (DPP-06), se mostrou ativo no 

teste de sensibilidade, continuamos o estudo experimental apenas com esse derivado. 

A Tabela 3 exibe os valores de concentração mínima inibitória (CMI ou MIC) para o 

DPP-06 frente a dez cepas de S. aureus, dentre as quais, nove foram isoladas de 

pacientes do HUAP e uma cepa padrão. Das cepas hospitalares, quatro foram 

caracterizadas como MRSA (Methycllin-resistant S. aureus) pelo antibiograma 

empregado na rotina do HUAP. Para análise comparativa dos resultados foram 

testadas ainda uma espécie Gram negativa (E. coli) e uma Gram positiva (S. 

epidermidis).  
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Os valores de CMIs para o S. aureus variaram de 16 µg/ml a 64 µg/ml, com 

média igual a 32 µg/ml. Para a cepa de S. epidermidis observou-se uma CMI de 16 

µg/ml, enquanto para a cepa E. coli foi >512 µg/ml. 

TABELA 3 – Concentrações mínimas inibitórias (CMIs) para o DPP-06, em cepas de bactérias 
isoladas de pacientes do HUAP. MRSA – Meticilina-resistente S. aureus 
 

CEPAS Gram 
CMI  

(µg/ml) 

S. aureus 508 (MRSA) + 32 

S. aureus 509 (MRSA) + 32 

S. aureus 600 (MRSA) + 32 

S. aureus 601 + 32 

S. aureus 602 + 64 

S. aureus 603 + 32 

S. aureus 604 (MRSA) + 32 

S. aureus 605 + 16 

S. aureus 606 + 32 

S. aureus ATCC 29213 + 32 

S. epidermidis + 16 

E. coli - >512 

A numeração 508 – 606 corresponde ao número de registro no Laboratório de Microbiologia do Hospital 
Universitário Antonio Pedro (HUAP). 

 

5.3 Determinação das Concentrações Mínimas Bacteriolíticas (CMB) 
 

A Tabela 4 mostra os valores de Concentração Mínima Bacteriolítica (CMB) do 

composto DPP-06 frente as cepas de S. aureus. Os valores variaram entre 16 µg/mL e 

128 µg/ml, com média igual a 32 µg/ml, similar ao valor médio de CMI. O valor 
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encontrado para a cepa Gram negativa (E. coli = >512 µg/ml) também foi similar ao CMI 

enquanto o S. epidermidis apresentou um valor mais alto de CMB = 32 µg/mL. 

TABELA 4 – Concentração mínimas bacteriolíticas (CMBs) para o DPP-06, em cepas de 
Staphylococcus sp isoladas de pacientes do HUAP.  MRSA – Meticilina-resistente S. aureus 
 

CEPAS Gram 
CMB  

(µg/ml) 

S. aureus 508 (MRSA) + 64 

S. aureus 509 (MRSA) + 64 

S. aureus 600 (MRSA) + 32 

S. aureus 601 (MSSA) + 32 

S. aureus 602 (MSSA) + 128 

S. aureus 603 (MSSA) + 32 

S. aureus 604 (MRSA) + 32 

S. aureus 605 (MSSA) + 16 

S. aureus 606 (MSSA) + 64 

S. aureus ATCC 29213 + 32 

S. epidermidis + 32 

E. coli - > 512 

A numeração 508 – 606 corresponde ao número de registro no Laboratório de Microbiologia do Hospital 
Universitário Antonio Pedro (HUAP). 

 

5.4 Determinação dos Efeitos Inibitório e Bacteriolítico 
 

Neste trabalho avaliamos os efeitos do DPP-06, nas concentrações CMI/2, 1 

CMI, 2 CMI, 3 CMI e 4 CMI, sobre as culturas da cepa 601 de S. aureus , escolhida de 

forma aleatória, em fase exponencial de crescimento a 37 °C, durante 6 horas de 

tratamento (Figura 8). De forma interessante, nota-se um nítido efeito inibitório mesmo 

em baixas concentrações (CMI/2), com inibição de 40% após 6 horas de ação do 
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derivado. Com 2 CMI obtivemos uma resposta aparentemente bacteriostática, com 

inibição de 95,7%, também no ultimo tempo de leitura (6 horas). Na concentração de 4 

CMI, verificou-se um maior efeito bactericida e um efeito lítico discreto, a partir da 

terceira hora de tratamento. 
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FIGURA 8 – Cinética dos efeitos do DPP-06 nas concentrações de CMI/2, 1 CMI, 2 CMI, 3 CMI e 4 
CMI sobre as absorbâncias das culturas da cepa 601 de S. aureus em fase exponencial de 
crescimento à 37 °C. A droga foi adicionada ás culturas quando a absorbância á 560 nm era igual 
á 0,10 . Resultado representativo de três experimentos realizados. 
 

5.5 Avaliação dos Efeitos do DPP-06 sobre a Viabilidade Celular 
 

A Figura 9 apresenta os efeitos do DPP-06, nas concentrações CMI/2, 1 CMI, 2 

CMI, 3 CMI e 4 CMI, sobre a viabilidade celular das culturas da cepa 601 de S. aureus 

em fase exponencial de crescimento à 37 °C, durante 6 horas de tratamento. Na 

concentração de CMI/2, já nas primeiras 2 horas, o derivado havia reduzido a 

viabilidade da cultura para 60,4 % em relação ao controle. No mesmo tempo de 
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tratamento, utilizando 4 CMI, este efeito bactericida foi muito mais severo (99,95 % de 

morte celular). Nas concentrações intermediárias: 1 CMI, 2 CMI e 3 CMI, as viabilidades 

celulares foram reduzidas para 22,9 % e 15,6 %, respectivamente.  
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FIGURA 9 – Cinética dos efeitos do DPP-06, nas concentrações de CMI/2, 1 CMI, 2 CMI, 3 CMI e 4 
CMI, sobre a morte celular (UFC/ml) das culturas da cepa 601 de S. aureus em fase exponencial de 
crescimento à 37°C. A droga foi acondicionada às culturas com viabilidade = 5x 10 7 UFC/ml. 
Resultado representativo de três experimentos realizados. 
 
 
 
5.6 Estudo Teórico da Relação Estrutura-Atividade dos Compostos Pirazolo-
piridina 

Na construção e minimização do DPP-06 (1c) e dos outros derivados da série de 

pirazolo-piridina foi utilizado o programa SPARTAN. Após a minimização, observamos 

que as conformações de menor energia para os seis compostos foram muito similares, 
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porém não idênticas. O composto DPP-06 apresentou uma ponte de hidrogênio que 

não foi observado nos outros derivados (Figura 10). 

 

 
FIGURA 10 – Estruturas conformacionais de menor energia dos compostos da série de pirazolo-
piridinas (1a-f) (esquerda) e ponte de Hidrogênio (2.13 Å) presente no composto DPP-06 (direita). 
 

Os valores de energia de HOMO, LUMO, momento dipolo e cLogP foram 

calculados para os respectivos compostos no programa SPARTAN 06 (Tabela 5). Nota-

se que o composto 1c (DDP-06) apresentou os maiores valores de energia de HOMO, 

GAP (Cálculo diferencial entre HOMO e LUMO) e cLogP diferentes dos outros 

compostos, enquanto o valor de momento dipolo foi o menor observado quando 

comparado com os valores dos outros derivados. 

TABELA 5 - Parâmetros eletrônicos dos compostos pirazolo-piridina (1a-1f). 
 

Composto Homo (Ev) Lumo (Ev) Dipolo (Debye) Gap (Ev) cLogP 

1a - 8,72 - 0,89 1,90 7,83 4,74 

1b - 8,47 - 0,86 2,92 7,61 4,62 

1c/DDP-06 - 8,43 - 0,82 1,61 8,24 4,62 

1d - 8,76 - 0,85 2,13 7,91 2,84 

1e - 8,56 - 0,80 3,32 7,76 2,72 
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1f - 8,55 - 0,78 3,24 7,77 2,72 

Os coeficientes de energia de HOMO e LUMO, não mostraram diferenças 

significativas quanto a sua distribuição nos derivados independendo da presença ou 

ausência da atividade antimicrobiana (Figura 11), o que sugere que estes parâmetros 

não devem estar diretamente envolvidos com o respectivo resultado.  
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FIGURA 11 - Mapa dos coeficientes de HOMO e LUMO dos compostos pirazolo-piridina (1a-1f). 
 

O mapa de potencial eletrostático dos compostos pirazolo-piridina (1a-f) mostrou 

que a distribuição da densidade eletrônica do composto DPP-06 (1c) se apresenta 

reorientada na região superior da molécula, quando comparada com os compostos 

inativos, indicando uma diferença que pode ser significativa entre eles (Figura 12). 

 

 

FIGURA 12 - Mapa de potencial eletrostático (MEP) dos compostos pirazolo-piridina (1a-1f). A cor 
azul mostra as regiões mais eletropositivas e a cor vermelha as regiões mais eletronegativas. Os 
compostos se apresentam com a mesma orientação. 
 

A comparação dos resultados teóricos com os dados biológicos gerou a Tabela 

6. A diferença no perfil estrutural dos compostos inativos comparado ao composto ativo 

(1c-DPP06) incluindo valores de HOMO, GAP, Dipolo e cLogP sugere um perfil 

diferente ou inativo para os compostos 1a,1b,1d,1e e 1f, o que está de acordo com os 

dados obtidos na seção experimental desta dissertação. Os resultados dos testes de 

sensibilidade frente ao S. aureus mostrando um efeito antibacteriano apenas no 
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composto 1c/DPP-06, reforça a hipótese de que a mudança nos parâmetros do 

composto DPP-06 pode levar a uma perda da atividade antimicrobiana (Tabela 6). 

TABELA 6 : Comparação da predição da atividade com os resultados dos testes de sensibilidade 
 

Atividade Biológica 
Composto Perfil 

Comparativo* 
Teórica/Preditiva Experimental 

(CMI)  

1a Diferente Alteração significativa ou Perfil 
Antibiótico Negativo 

Não detectado 
a 5 mg/mL. 

1b Diferente 
Alteração significativa ou Perfil 

Antibiótico Negativo 
Não detectado 

a 5 mg/mL. 

1c/DDP-06 Padrão Positivo Atividade antibiótica confirmada 
experimentalmente 16ug/mL 

1d Diferente 
Alteração significativa ouPerfil 

Antibiótico Negativo 
Não detectado 

a 5 mg/mL. 

1e Diferente Alteração significativa ou Perfil 
Antibiótico Negativo 

Não detectado 
a 5 mg/mL. 

1 f Diferente 
Alteração significativa ou Perfil 

Antibiótico Negativo 

Não 
detectado a 5 

mg/mL. 

*Perfil Comparativo = Resultado da comparação dos parâmetros teóricos estudados do respectivo 

composto com o DDP-06. Diferente= diferença significativa nos parâmetros principais (HOMO, GAP e 

cLogP). 
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6 - DISCUSSÃO 

A resistência a antimicrobianos pode ser encontrada em praticamente todas as 

espécies bacterianas, resultando de uma resistência natural mediada por mecanismos 

genéticos inerentes á espécie bacteriana em questão, ou através de mecanismos de 

importação de genes de resistência, através de plasmídeos e transpossons, que poder 

ocorrer até entre espécies bacterianas diferentes (TAVARES, 2001). O conceito de 

resistência bacteriana foi estabelecido pelo fato de que ao mesmo tempo em que foi 

descoberto moléculas que possuíam o poder de atuar contra o crescimento bacteriano 

(antibióticos), também se percebeu que algumas bactérias eram imunes a ação das 

mesmas (CAMPBELL, 2007; ZECHINI E VERSACE, 2009)  

O S. aureus é uma bactéria que retrata de forma muito premente o processo de 

aquisição de resistência ao longo dos anos (SOUZA et al., 2005, SANTOS et al., 2007). 

No inicio dos anos 40, a grande maioria das cepas S. aureus eram sensíveis á 
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penicilina. Entretanto, com o passar dos anos, o S. aureus começou a apresentar 

características de resistência aos antibióticos usados para combater as infecções 

estaficócicas. Atualmente, a grande maioria das cepas de S. aureus se mostra 

resistente a penicilina, algumas apresentando ainda resistência a drogas mais recentes 

como a Meticilina e a Vancomicina (SOUZA et al., 2005, CAMPBELL, 2007; ZECHINI E 

VERSACE, 2009). 

A resistência encontrada durante o tratamento de determinadas infecções 

bacterianas, como aquelas causadas pelo S. aureus, representa atualmente um dos 

maiores desafios da medicina, principalmente, em ambiente hospitalar, como, em 

Centros de Tratamento Intensivo (CTI). Geralmente, o paciente tem como causa de 

morte não a sua doença original, mas as infecções oportunistas causadas por germes 

hospitalares resistentes à antibioticoterapia convencional. Esses fatores fazem com que 

o S. aureus seja uma cepa de importância clinica cujo investimento de novas drogas 

capazes de combatê-la seja foco primordial na área farmacêutica (DIAZGRANADOS et 

al., 2008) 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o combate às infecções 

microbianas deve priorizar as metas envolvendo a produção de drogas mais eficazes e/ 

ou vacinas antimicrobianas, principalmente contra cepas resistentes; e a implantação 

de uma política de saúde pública eficiente. Tal política deve combater, 

sistematicamente, a tendência da resistência aos antimicrobianos, por meio de medidas 

como:  

a) levantamento epidemiológico, constante, da resistência às drogas em uso 

clínico;  
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b) controle das infecções em todas as instituições hospitalares;  

c) racionalização do uso dos antibióticos, especialmente pela restrição ao 

emprego do largo espectro; 

d) maiores investimentos nas pesquisas científicas visando o aperfeiçoamento 

dos diagnósticos e do desenvolvimento de novas drogas e vacinas 

antimicrobianas, aproveitando o recente seqüenciamento dos genomas humanos 

e de importantes agentes infecciosos resistentes, que permitem maiores 

possibilidades de produção de modelos moleculares específicos . 

Atualmente são necessários 10 a 24 anos para o desenvolvimento de novos 

agentes antimicrobianos, enquanto uma bactéria torna-se resistente em apenas 10 

horas pelo processo de mutação (CHOPRA et al., 2002, DIAZGRANADOS et al., 2008). 

No entanto, apesar das dificuldades, novas drogas com um amplo espectro de ação 

biológica vêm sendo gradualmente sintetizadas, descobertas através de estudos 

específicos que estão relatados na literatura (HARRIS e THORARENSEN, 2004; 

DIAZGRANADOS et al., 2008).  

A síntese de compostos do sistema 1H-pirazolo[3,4-b]piridina tem resultado em 

derivados ativos frente a diversos processos patológicos. Desde o primeiro relato 

datado de 1906, diversos derivados substituídos desse sistema têm sido sintetizados. 

Este sistema heterocíclico desperta grande interesse devido, principalmente, a sua 

ocorrência na composição de moléculas com diversificada atividade farmacológica (DE 

MELLO et al., 1999). A literatura descreve também moléculas de um sistema similar 

(pirazolo-pirimidina) como o 4-aminopirazolo [1,5-a]pirimidina, apresentando atividade 
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fungicida; inibidor de tumores malignos (4-aminopirazolo[3,4-d]pirimidina) e 

antiinflamatório (alopurinol) (MISHER et al., 1991). 

Diante destes resultados, os sistemas do tipo pirazolo[3,4-b]piridina, começaram 

a ser pesquisados também, em busca de uma atividade farmacológica semelhante à 

das pirazolopirimidinas, que apresentam atividade ansiolítica, identificada nos derivados 

etazolato, tracazolato e cartazolato, atividades vasodilatadoras e antiretroviral 

(inibidores da trancriptase reversa do HIV) e antibiótica, presentes nos compostos do 

tipo 5-carboetóxi-pirazolo[3,4-b]piridina (BABA, 1997; BERNARDINO, 2002, FERREIRA 

et al., 2008). 

O grupo da Dra. Bernardino do Instituto de Química da UFF possui o 

conhecimento sobre a síntese de compostos cíclicos com perfil de atividade 

heterogêneos que variam de anti-HIV a antibacterianos. Recentemente uma série de 

derivados ácidos 4-[(metilpiridin-2-il)amino]-1-fenil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina-5-

carboxílico com os substituintes em meta (AM19, AM22, AM25, AM54 e AM63) 

apresentaram atividade contra cepa de S. epidermidis, o que denota a potencialidade 

deste grupo para o desenho de novos antibióticos contra a família Staphylococcus sp. 

(FERREIRA et al., 2008). 

Na série de compostos avaliados neste trabalho, dos seis derivados do sistema 

pirazolo-piridina, apenas o derivado denominado DPP-06 se apresentou ativo contra a 

cepa de S. aureus. O perfil deste composto se restringiu somente as bactérias Gram-

positivas, talvez pelo fato de que bactérias Gram-negativas possuem uma parede 

celular muito mais complexa, o que poderia estar impedindo que os compostos 
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atravessassem a membrana destas bactérias e as afetassem (TRALBUSI, 2005, 

JASNIEWSKI et al., 2008.). De acordo com a literatura, a atividade antibacteriana 

apresentada pelo DPP-06 frente às cepas de S. aureus parece também estar 

diretamente relacionada com a presença do sistema pirazolo-piridina no composto em 

questão (FERREIRA et al., 2005 e 2008). Ferreira e colaboradores descreveram em 

seu trabalho que a troca do sistema pirazolo-piridina por um sistema tienopiridina, pode 

provocar o desaparecimento da atividade antibacteriana, denotando o potencial 

antimicrobiano deste grupamento cíclico (FERREIRA et al., 2005 e 2008). 

A análise do efeito bactericida do DPP-06 mostrou que uma concentração de 

apenas metade do valor de CMI é capaz de causar quase 40% de morte celular sobre o 

crescimento bacteriano e que uma concentração de duas vezes maior produz um efeito 

bactericida sobre mais de 99% da cultura bacteriana. Estes resultados demonstram 

uma ação antibacteriana eficiente por parte do DPP-06 em baixas doses ao se avaliar a 

questão de um tratamento clínico, o que sugere que, se esses valores não causarem 

efeitos tóxicos sobre o paciente, seu perfil será realmente promissor. 

O estudo teórico e computacional das bases moleculares envolvidas no processo 

de reconhecimento receptor-ligante constitui hoje uma etapa crucial para o 

planejamento de fármacos terapeuticamente úteis incluindo novos agentes antibióticos. 

Sendo assim, a análise conformacional e estérico-eletrônica de novos compostos ativos 

com perfil antibiótico pode ser uma ferramenta de extrema importância para o 

desenvolvimento de agentes antimicrobianos mais efetivos (SUN e COHEN, 1993; 
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ROSENFELD et al., 1995; MARRONE et al., 1997, DONNELLY e ZIMMER, 2000, 

FERREIRA et al., 2008). 

Neste trabalho, realizamos estudos de relação estrutura-atividade utilizando 

técnicas de modelagem molecular que mostraram que embora as configurações dos 

seis compostos avaliados tenham se apresentado semelhantes, percebe-se a presença 

de uma ligação de hidrogênio apenas no composto DPP-06. A presença desta ponte de 

hidrogênio pode ser essencial para determinar a conformação ativa do DPP-06 e, 

talvez, a inexistência desta orientação nos outros compostos possa estar 

comprometendo a atividade antibiótica destes derivados. Tanto aspectos 

conformacionais como a capacidade de interagir por ligações de hidrogênios são 

reconhecidas como importantes para a interação dos antibióticos com o alvo bacteriano 

(REYNOLDS e SOMNER, 1990; KARLE, 1996). Reynolds e Somner compararam a 

teicoplanina e a Vancomicina (Glicopeptídeos) com a ramoplanina 

(lipoglicodepsipeptídeo) e descreveram que o mecanismo de ação e eficiência 

diferenciada destas moléculas advém da capacidade dos Glicopeptídeos de realizar 

ligações de hidrogênio com o alvo (REYNOLDS e SOMNER, 1990). A rigidez 

conformacional do composto DPP-06 e a presença da ligação de hidrogênio podem, 

provavelmente, estar melhor orientando a molécula para a realização de interações 

especificas, incluindo as de alta energia, com o alvo na bactéria, permitindo seu perfil 

antibiótico diferenciado. 

A avaliação conformacional aponta ainda que o grupamento metoxi deslocado da 

posição orto (DDP-06) para a posição para (composto 1b) poderia comprometer a 
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atividade de forma significativa. Assim, a posição orto deste substituinte em R2 parece 

ser importante para determinar a conformação de DDP-06, podendo então ser 

essencial para a atividade antibiótica. A própria orientação do anel, onde se localiza as 

respectivas substituições, muda significativamente, o que poderia também comprometer 

a interação destes novos compostos com o alvo na bactéria. A presença do 

grupamento Fenil na posição R1 parece também contribuir de alguma forma para a 

atividade antibacteriana, uma vez que, quando a esta região é ocupada por um 

grupamento Metil, não há presença de atividade antibacteriana (composto 1f). Assim a 

capacidade de realizar também prováveis interações hidrofóbicas que exigem a 

presença do anel em R1 parece ser um requerimento estrutural para a presença de 

compostos ativos nesta série como descrito para outros na literatura como a 

mesenterocina (JASNIEWSKI et al., 2008.) 

A análise dos valores de parâmetros eletrônicos com a energia de HOMO, GAP 

e momento dipolo mostrou que o DPP-06 possui os maiores valores destes parâmetros, 

contrastando com aos valores dos outros compostos. Quanto maior os valores de 

HOMO, LUMO e GAP, menor a reatividade do composto e a distância entre os orbitais 

HOMO e LUMO dentro da molécula. A análise do mapa de potencial eletrostático dos 

compostos 1 (a-f) também mostrou que a densidade eletrônica se altera na região 

superior da molécula quando comparamos o composto 1c (DDP-06) e os compostos 

inativos. De forma interessante, a análise dos coeficientes de HOMO e LUMO não 

mostrou diferença significativa quanto a sua distribuição nestas moléculas. Esta 

característica pode ser importante para a identificação e interação deste derivado com o 

alvo bacteriano específico e determinante para a viabilidade celular como descrito por 
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alguns autores cujos estudos teóricos apontam a importância destes orbitais para a 

interação com alvos moleculares como descrito por Ferreira e colaboradores para 

compostos pirazolo-piridina (FERREIRA et al., 2008). 

O composto DDP-06 (1c) apresentou também um menor valor de momento 

dipolo do que todos os outros compostos da série, o que representa o menor nível de 

lipofilicidade comparado aos outros derivados. Estes resultados analisados em conjunto 

indicam uma reatividade diferenciada desta molécula, não análoga aos outros 

compostos, podendo explicar o fato destes não apresentarem o mesmo nível de 

atividade antibiótica do DDP-06 frente ao S. aureus. A sua menor lipofilicidade também 

está de acordo com sua ação estrita sobre cepas Gram positivas, visto que as Gram 

negativas possam talvez exigir uma lipofilicidade maior para permitir a entrada dos 

compostos em seu interior.  

Pressupondo-se que os parâmetros GAP, momento dipolo, MEP e as energias 

do HOMO e LUMO determinados para DPP-06 são características importantes para a 

presença de atividade antibiótica, os resultados sugerem que a modificação destes 

valores nos outros derivados seria capaz de influenciar o perfil observado na atividade 

antibacteriana frente ao S. aureus, o que está de acordo com os resultados 

experimentais observados neste trabalho. A determinação destes parâmetros nas 

novas moléculas a serem planejadas pode auxiliar no prosseguimento deste trabalho 

com a obtenção de moléculas mais ativas e evitando possivelmente um gasto de tempo 

e material de alto custo para obtenção das mesmas.  
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7 - CONCLUSÕES 

O derivado DPP-06 mostrou atividade antibacteriana frente apenas á 

bactérias gram positivas. 

Os valores obtidos para CMI e CMB mostram que o DPP-06 apresenta 

atividades inibitória e bactericida bastante eficazes contra cepas de Staphylococus 

aureus . 

As modificações na estrutura química do composto DPP-06, que originou os 

outros compostos testados, determinaram uma modificação radical de sua atividade 

antibacteriana. 

A alteração da densidade eletrônica quando o metoxi encontra-se na posição 

orto em relação ao anel (DPP-06), e a presença do grupamento Fenil na posição R1 

são características importantes para a manifestação da atividade antibiótica. 
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Staphylococcus aureus: visitando uma cepa de
importância hospitalar

Staphylococcus aureus: visiting a strain of clinical importance

André Luis dos Santos1, Dilvani Oliveira Santos2, Cícero Carlos de Freitas2, Bruno Leal Alves Ferreira3,
Ilídio F. Afonso4, Carlos Rangel Rodrigues4, Helena C. Castro2

O Staphylococcus aureus é uma bactéria do grupo dos cocos gram-positivos que faz parte da microbiota 
humana, mas que pode provocar doenças que vão desde uma infecção simples, como espinhas e 
furúnculos, até as mais graves, como pneumonia, meningite, endocardite, síndrome do choque tóxico 
e septicemia, entre outras. Essa bactéria foi uma das primeiras a serem controladas com a descoberta 
dos antibióticos, mas, devido a sua enorme capacidade de adaptação e resistência, tornou-se uma das 
espécies de maior importância no quadro das infecções hospitalares e comunitárias. Neste artigo faremos 
uma revisão sobre esse agente infeccioso e as bases dos mecanismos das patologias por ele provocadas, 
de forma a ressaltar a necessidade de mantê-lo como alvo para o desenho de novos antibióticos.

abstract

resumo

Staphylococcus aureus is a bacterium from Gram-positive coccus group, which is part of the human 

microbiota. It may cause diseases that may vary from simple infections (i.e., pimples and furuncles) to severe 

infections, such as pneumonia, meningitis, endocarditis, toxic shock syndrome and septicemia, among others. 

This bacterium was one of the first bacteria affected by antibacterial agents, however, its ability of adaptation 

and resistance turns it into an important hospital and communitarian pathogenic species of great concern. 

In this article we will discuss some important points related to the S. aureus and the pathologies related to 

it to reinforce it as a target for the design of new antibiotics.
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Introdução

O Staphylococcus aureus é uma bactéria esférica, 

do grupo dos cocos gram-positivos, freqüentemente 

encontrada na pele e nas fossas nasais de pessoas 

saudáveis. Entretanto pode provocar doenças, que vão 

desde uma simples infecção (espinhas, furúnculos e 
celulites) até infecções graves (pneumonia, meningite, 
endocardite, síndrome do choque tóxico, septicemia 
e outras). A implantação da antimicrobianoterapia, no 
início da década de 1930, com o emprego da sulfa-
nilamida (descoberta por Gerard Domagk em 1932), 
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aparentemente ditava o im das doenças infecciosas. No 
entanto, no inal daquela década surgiram as primeiras 
cepas de S. aureus resistentes àquele quimioterápico. Desde 
então, o S. aureus tem ganhado esta “batalha”, posto que 
novas cepas resistentes têm surgido a cada novo antibiótico 
introduzido no tratamento das patologias a ele atribuídas. 
Nesta revisão abordaremos os conceitos sobre o S. aureus, 
enfocando principalmente aspectos estruturais e morfoló-
gicos, características bioquímicas e tratamento atual, com 
o objetivo de aumentar a compreensão sobre essa bactéria 
e as patologias por ela provocadas.

Identificação e caracterização

Os Staphylococcus são cocos Gram e catalase-positivos, 
com aproximadamente 0,5 a 1,5 µm de diâmetro, imóveis, 
não-esporulados e geralmente não-encapsulados. Essa 
bactéria pode apresentar-se em diversas formas, que vão 
desde isolados, aos pares, em cadeias curtas, ou agrupa-
dos irregularmente (com aspecto semelhante a um cacho 
de uvas), devido à sua divisão celular, que ocorre em três 
planos perpendiculares (Figura 1)(9, 18, 40). O Staphylococcus 
foi descrito pela primeira vez em 1880, em pus de absces-
sos cirúrgicos, pelo cirurgião escocês Alexandre Ogston e 
atualmente é um dos microorganismos mais comuns nas 
infecções piogênicas em todo o mundo.

O gênero Staphylococcus pertence à família Micrococcae, 
juntamente como os gêneros Planococcus, Micrococcus e 
Stomatococcus. Atualmente, o gênero Staphylococcus possui 
33 espécies, sendo que 17 delas podem ser isoladas de 
amostras biológicas humanas. Geralmente, esse gênero faz 
parte da microbiota da pele humana normal e de outros 
sítios anatômicos. A espécie de maior interesse médico, 
principalmente em ambiente nosocomial, é o S. aureus, que 
está freqüentemente relacionado com diversas infecções 
em seres humanos(9, 18).

As cepas de S. aureus crescem em meios comuns, caldo 
ou ágar simples, pH = 7, à temperatura ótima de 37oC. As 
colônias formadas em placa, após 18-24 horas de incubação, 
apresentam-se arredondadas, lisas e brilhantes (Figura 1). 
A coloração dessas colônias varia desde o acinzentado até 
o amarelo-ouro, em que a pigmentação aumenta com o 
tempo de incubação prolongado, não chegando a ser for-
mada nos casos de crescimento em condições anaeróbicas, 
ou na cultura em caldo. Em placas de ágar sangue, um halo 
de hemólise desenvolve-se em torno das colônias formadas 
(Figura 1)(9, 18, 40). Outro meio importante para a identiicação 
do S. aureus é o ágar manitol-sal, seletivo para essa espécie, 

uma vez que o S. aureus consegue fermentar o manitol, 
produzindo ácido lático. Essa espécie se desenvolve também 
na presença de 7,5% de NaCl, que estimula a produção de 
coagulase, enzima que caracteriza a espécie(9, 18).

Fontes de infecção

A distribuição de S. aureus é muito ampla, visto que essa 
bactéria é signiicativamente capaz de resistir à dessecação 
e ao frio, podendo permanecer viável por longos períodos 
em partículas de poeira. Esse microorganismo pode ser 
encontrado no ambiente de circulação do ser humano, 
sendo o próprio homem seu principal reservatório, além 
de estar presente em diversas partes do corpo, como fossas 
nasais, garganta, intestinos e pele. Desses sítios anatômicos, 
as narinas possuem o maior índice de colonização, cuja pre-
valência é de cerca de 40% na população adulta, podendo 
ser ainda maior dentro de hospitais(7, 8, 11).

O S. aureus encontrado nas fossas nasais ou na pele de 
neonatos, crianças e adultos pode, a partir desses sítios, 
alcançar outras regiões da pele e das mucosas. Caso as 
barreiras naturais, isto é, pele e mucosas, estejam compro-
metidas por trauma ou cirurgia, o S aureus pode se alojar 
no tecido e provocar uma lesão local(31, 43).

A colonização nasal pelo S. aureus é desprovida de 
sintomas, ou seja, o individuo não desenvolve infecção. 
Essa colonização assintomática tem grande importância 
clínica, uma vez que, com as narinas colonizadas, o indiví-
duo contamina as próprias mãos e passa a ser veículo de 
transferência da bactéria no mecanismo de infecções por 
contato. Assim, principalmente em hospitais, o hospedei-
ro assintomático pode ser um paciente, um visitante, ou 
mesmo um proissional de saúde. De acordo com alguns 
estudos, o carreamento nasal também contribui para a 
transmissão da bactéria por disseminação aérea(8, 11, 33).

Em hospitais, principalmente em berçários e unidades de 
terapia intensiva (UTIs), é rotina o isolamento de pacientes 
colonizados. O S. aureus também traz riscos para pacientes 
que fazem diálise, queimados, diabéticos e HIV-positivos, vis-
to que pode causar diversos processos infecciosos, que variam 
desde infecções cutâneas crônicas (relativamente benignas) 
até infecções sistêmicas (potencialmente fatais). As infecções 
cutâneas incluem foliculite simples e impetigo, assim como 
furúnculos e carbúnculos, que afetam o tecido subcutâneo 
e produzem efeitos sistêmicos, como febre(6, 8, 11).

Infecções da pele e tecidos moles são comuns, tanto 
em pacientes da comunidade quanto em hospitalizados 
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Figura 1 – Características do S. aureus. A: colônias crescidas em meio de àgar-sangue; B: visão macroscópica de colônias de VRSA; C: S. aureus corado pelo método de Gram; D: 
colônias de VRSA em microscopia eletrônica (direita); E: antibiograma de uma cepa MRSA; notar o halo de inibição em torno do disco de vancomicina, o que não ocorre no disco de 
oxacilina, caracterizando a resistência a este antibiótico; F: manifestações cutâneas da síndrome da pele escaldada (esquerda) e impetigo (direita)
VRSA: Staphylococcus aureus resistente à vancomicina; MRSA: Staphylococcus aureus resistente à meticilina.

(Figura 1). Essas infecções podem atingir desde regiões 
supericiais até os tecidos mais profundos, sendo o S. 

aureus o agente mais comum. Em indivíduos saudáveis, a 
pele normal é colonizada por aproximadamente oito a 10 

espécies de Staphylococcus, incluindo o S. aureus. Infecções 
em usuários de drogas intravenosas também têm sido 
associadas ao S. aureus(31). As toxinas estailocócicas são 
responsáveis pela necrose epidérmica tóxica (síndrome 
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da pele escaldada) e pela síndrome do choque tóxico. Os 
Staphylococcus também são capazes de produzir infecções 
alimentares devido à produção de exotoxinas durante o 
crescimento em alimentos contaminados(8, 11, 23).

O S. aureus é freqüentemente isolado de feridas ci-
rúrgicas infectadas, que podem representar focos para 
desenvolvimento de infecções sistêmicas. A broncopneu-
monia estailocócica é observada usualmente em idosos, 
e está associada à pneumonia viral como fator predispo-
nente. A pneumonia nosocomial produzida por S. aureus 
ocorre em casos de doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC), intubação e aspiração, e as doenças malignas 
subjacentes são reconhecidas como fatores de risco para 
o desenvolvimento de uma bacteremia por S. aureus(7, 8, 

11). Por ser um dos componentes normais da microbiota 
da pele, pacientes que fazem uso de cateteres endoveno-
sos podem ser infectados pelo S. aureus por meio de sua 
invasão a partir do local de inserção do cateter. A bactéria 
é capaz de migrar pelo cateter até chegar à circulação 
sangüínea, podendo levar a quadros graves de bacteremia, 
principalmente se a microbiota abrigar cepas resistentes 
à meticilina, denominadas MRSA (S. aureus resistente à 
meticilina)(16).

A bacteremia pode causar infecções em sítios anatômi-
cos distantes, como endocardites, osteomielites, pioartrites 
e formação de abscessos metastáticos, em particular em 
pele, tecidos subcutâneos, pulmões, fígado, rins e cérebro. 
O S. aureus é a segunda maior causa de meningites asso-
ciadas a derivações ventriculoperitoneais, sendo um dos 
muitos agentes responsáveis por peritonite em pacientes 
submetidos à diálise peritoneal contínua(8, 11, 15). A menin-
gite estailocócica se manifesta também em pacientes com 
alteração do sistema nervoso central (SNC), traumatismos, 
cirurgia, tumores malignos e hidrocefalia.

O S. aureus é a bactéria mais comum também em infec-
ções ósseas, artrites sépticas e infecções de próteses ósseas. 
Essas infecções se caracterizam pela diiculdade de tratamen-
to, que pode incluir intervenções cirúrgicas e longos períodos 
de antibioticoterapia. A relação do S. aureus com infecções 
ósseas está no fato de essa bactéria ser capaz de expressar 
numerosas proteínas de superfície, denominadas adesinas, 
que permitem a adesão aos componentes da matriz óssea 
(ibronectina), laminina, colágeno, entre outros. Algumas 
cepas de S. aureus podem sobreviver intracelularmente em 
osteoblastos, às vezes metabolicamente inativas, tornando-
se tolerantes à ação dos antibióticos. Além disso, o S. aureus 
pode formar bioilmes na superfície de materiais estranhos 
ao organismo, como cateteres endovenosos e próteses, que 

funcionam como locais protegidos contra a ação de antibió-
ticos e do sistema imunológico do hospedeiro(13).

Mecanismos de patogenicidade

As doenças provocadas pelo S. aureus podem ser 
decorrentes da invasão direta dos tecidos, de bacteremia 
primária ou, exclusivamente, ser devidas às toxinas que 
ele produz(1, 3, 34). Essas infecções podem se localizar em 
um ou em múltiplos sítios, e, de acordo com a localização 
e outras características, recebem diferentes designações, 
como foliculite (infecção do folículo piloso); sico (bicho-
do-pé); carbúnculo; antraz; furúnculos localizados na 
região cervical posterior; hordéolo (terçol); hidradenite 
(inlamação das glândulas sudoríparas); e impetigo(1, 3, 34). 
Além das piogênicas, o S. aureus pode causar outras infec-
ções mesmo durante um processo infeccioso ou não(1, 3 ,34). 
Esses diferentes mecanismos e patologias fazem com que 
o S. aureus possua várias características que, por vezes, não 
são encontradas em todas as cepas desse Gram-positivo, 
surgindo, entretanto, à medida que nele são identiicadas 
novas e diferentes propriedades patogênicas(9, 20).

Classicamente, a análise do mecanismo de invasão do 
S. aureus revela que, no primeiro momento, essa bacté-
ria adere à pele ou à mucosa para, em seguida, romper 
as barreiras do epitélio, comprometendo estruturas de 
ligações intercelulares, como desmossomos e junções de 
aderência(17). Após a invasão do epitélio, o S. aureus utiliza 
diversas estratégias para permitir a sua sobrevivência e 
proliferação no organismo hospedeiro. Essas estratégias 
estão relacionadas com a opsonização do complemento, 
a neutralização da fagocitose e a inibição das respostas 
imunes humoral e celular.

A capacidade de colonização e a patogenicidade do S. 

aureus são, portanto, uma conseqüência de seus fatores de 
virulência, os quais têm papel relevante na adesão celular, 
na captação de nutrientes e na sua evasão da resposta imu-
nológica do hospedeiro. Esses fatores de virulência podem 
ser classiicados, basicamente, nas três seguintes catego-
rias: a) fatores relacionados com a aderência às células do 
hospedeiro ou à matriz extracelular, como a produção de 
moléculas de ibrinogênio, ibronectina, colágeno ou da 
enzima coagulase; b) fatores relacionados com a evasão 
da defesa do hospedeiro, como diversas enterotoxinas 
estailocócicas (SEs A-E, G-J, K, L, M, O e P), a toxina da 
síndrome do choque tóxico (TSST), a proteína A, lipases e 
polissacarídeos capsulares; e c) fatores relacionados com a 
invasão na célula do hospedeiro e a penetração nos tecidos 
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ou adesão de superfícies de cateteres e próteses, os quais 
incluem as proteínas (toxinas) α, β, δ, γ e δ – hemolisinas 
(Tabelas 1 e 2)(43). O S. aureus contém ainda, na estrutura 
de sua parede celular, polissacarídeos e proteínas antigê-
nicas, bem como outras moléculas importantes, as quais 
podem induzir uma resposta imunológica no hospedeiro. 
Entre essas outras moléculas podemos citar o ácido tecói-
co, o glicanopeptídio, a proteína A, além da presença de 
cápsula e de adesinas (Tabela 1)(20, 29).

O alto potencial infeccioso do S. aureus não está restrito 
apenas à sua facilidade de multiplicação e disseminação 
nos tecidos, mas também à produção de moléculas com 
grande poder patogênico, que incluem enzimas e toxinas 
(Tabela 2). As betalactamases, coagulases, hialuronidases e 
catalases são algumas das enzimas produzidas para esse im 
(Tabela 2). Além dessas enzimas, o S. aureus também produz 

DNAses, lipases, proteases e esterases(3, 28, 34). Entre as toxinas 
produzidas por esse patógeno destacam-se as seguintes: alfa, 
beta e gama toxinas, a leucocidina, a esfoliatina, a toxina do 
choque tóxico e as enterotoxinas (Tabela 2)(3, 28, 34).

Os diferentes tipos de toxina produzidos pelo S. aureus 
podem induzir uma resposta imune, diferenciada para cada 
hospedeiro, que é responsável pelas manifestações clínicas 
características do processo infeccioso e que determina o 
grau de severidade dos sintomas sistêmicos. Podemos citar, 
a título de exemplo, a TSST-1 e a toxina esfoliativa estailo-
cócica, que podem causar as síndromes do choque tóxico 
e da pele escaldada (ou doença de Ritter), respectivamente, 
em certos pacientes, além da leucocidina de Panton-Valen-
tine (PVL), que está associada a infecções severas de pele, 
furunculoses e pneumonia necrosante em crianças e jovens 
previamente saudáveis(17).

Tabela 1
Constituintes da parede celular do S. aureus que contribuem para a indução da resposta imunoló-
gica no hospedeiro

Constituinte Definição e funções

Ácido tecóico Polissacarídeo espécie-específico constituído de fosfato de ribitol e N-acetilglucosamina, capaz de 
ativar a via alternativa do complemento e estimular a produção de citosinas

Glicanopeptídio Polímero de polissacarídeo que atua como agente quimiotático para leucócitos polimorfonucleares 
e induz a produção de IL-1, que vai atuar como elo entre as respostas inflamatória e imune, e 
opsoninas, que revestem a bactéria, tornando-a mais facilmente fagocitada

Proteína A Proteína ligada ao peptideoglicano presente em mais de 90% das cepas de S. aureus e que se liga à 
porção Fc da molécula de IgG, contribuindo para a geração de efeitos anticomplementares, quimiotáticos, 
antifagocitários, com liberação de histamina, reações de hipersensibilidade e lesão plaquetária

Cápsula Estrutura polissacarídica que envolve a parede celular da maioria das cepas de S. aureus, protegendo a 
bactéria da fagocitose mediada pelo complemento (C3b) por parte dos neutrófilos polimorfonucleares, 
aumentando a virulência e a capacidade de invasão dos tecidos e da corrente sangüínea, a partir 
de um foco periférico, e ativando o complemento por via alternativa

Adesinas Moléculas que fazem parte da estrutura gelatinosa do glicocálix (que envolve a célula bacteriana) e 
que se ligam aos receptores químicos encontrados na superfície das células epiteliais do hospedeiro, 
promovendo a aderência da bactéria a essas células

IL-1: interleucina 1; IgG: imunoglobulina G.

Tabela 2
Enzimas e toxinas produzidas pelo S. aureus que participam dos mecanismos de patogenicidade 
e de resistência a esse patógeno

Nome Classe Função

Betalactamases Enzima Inativa os antibióticos betalactâmicos (exs.: penicilinas e cefalosporinas) pela 
abertura do anel betalactâmico (exs.: penicilinases e cefalosporinases)

Coagulase Enzima Converte o fibrinogênio em fibrina, independentemente da presença do íon 
Ca+2 e dos fatores V, VI e VII da coagulação sangüínea, provocando a deposição 
de fibrina em torno do microorganismo e dificultando a fagocitose celular

s
Cont.
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Hialuronidase Enzima Despolimeriza o ácido hialurônico, agindo, assim, como fator de 
propagação do microorganismo

Catalase Enzima Converte o peróxido de hidrogênio, que apresentaria uma ação tóxica 
sobre a bactéria, em oxigênio e água

Alfatoxina (alfa-hemolisina) Toxina Pode apresentar quatro conformações diferentes, sendo capaz de lisar 
hemácias e causar danos às plaquetas em casos de intoxicações graves

Betatoxina (beta-hemolisina) Toxina Degrada a esfingomielina, provocando lesões na membrana dos 
eritrócitos e, conseqüentemente, conduzindo à hemólise

Deltatoxina (delta-hemolisina) Toxina Possui propriedades tensoativas, atuando como detergente e sendo 
responsável pelos efeitos sobre as membranas de eritrócitos, macrófagos, 
linfócitos, neutrófilos e plaquetas. É capaz, ainda, de inibir a absorção de 
água pelo íleo, devido à alteração do mecanismo de ação do monofosfato 
de adenosina cíclico (AMP-c), desencadeando uma diarréia aguda

Gama-toxina (gama-hemolisina) Toxina Apresenta atividade hemolítica, cujo mecanismo ainda não foi 
devidamente estabelecido

PVL Toxina Composta por dois componentes protéicos (S e F), que atuam sinergisticamente. 
Essa proteína altera a permeabilidade da membrana e ataca os leucócitos 
polimorfonucleares e os macrófagos. Essa alteração permite a entrada de 
cátions, como o Ca+2, resultando na degranulação celular e induzindo a citólise

Esfoliatina Toxina Promove a clivagem do extrato granuloso da epiderme, causando síndromes 
cutâneas severas (síndrome da pele escaldada e impetigo bolhoso)

TSST-1 Toxina Provoca febre, choque e envolvimento de sistemas orgânicos múltiplos, 
incluindo erupção cutânea descamativa

Enterotoxinas (A, B, C, D e E) Toxina Toxinas protéicas pirogênicas, termoestáveis, responsáveis pela intoxicação 
alimentar, podendo provocar vômitos e diarréias

AMPc: monofosfato de adenosina cíclico; PVL: leucocidina Panton-Valentine; TSST-1: toxina da síndrome do choque tóxico.

s

Antibioticoterapia versus resistência
A implantação da antibioticoterapia no início da déca-

da de 1930, com o emprego da sulfanilamida (descoberta 
por Gerard Domagk, em 1932), aparentemente ditava o 
im das doenças infecciosas. Contudo, ao analisarmos a 
evolução da resistência do S. aureus, observamos que, já 
no inal daquela década, surgiam as primeiras cepas de S. 

aureus resistentes àquele quimioterápico (Figura 2). Com 
a entrada da penicilina em uso clínico, o S. aureus passou 
a desenvolver resistência a esse betalactâmico pela produ-
ção da betalactamase (penicilinase), capaz de hidrolisar o 
anel betalactâmico da penicilina, tornando-a inativa. Em 
1944, apenas 5% dos S. aureus eram resistentes à peni-
cilina, enquanto em 1959 essa resistência já alcançava a 
taxa de 80%, sendo estendida tanto à amoxicilina como 
à ampicilina(14, 24, 38).

Em 1960 foi descoberta uma droga do grupo das 
penicilinas, denominada meticilina (a primeira penicilina 
semi-sintética posta em uso clínico), que não era suscetível 

à ação da betalactamase. Logo em seguida à meticilina 
vieram as cefalosporinas. Porém, no início da década de 
1970, começaram a aparecer, com muita rapidez, cepas 
de S. aureus com resistência à meticilina identiicadas pela 
sigla MRSA (S. aureus resistente à meticilina) (Figura 1), tam-
bém resistentes aos demais betalactâmicos (cefalosporinas 
e outros). As cepas MRSA rapidamente se disseminaram 
em ambientes hospitalares, limitando, assim, a antibioti-
coterapia de combate às estailococcias por S. aureus aos 
glicopeptídios vancomicina e teicoplanina.

A vancomicina é um glicopeptídio conhecido desde 
1956, quando foi colocado à disposição da medicina gra-
ças aos trabalhos de Cormick et al. Entretanto foi deixada 
à parte justamente por causa do sucesso da meticilina, da 
oxacilina e de outras isoxazolilpenicilinas. A vancomicina é 
eiciente no tratamento das infecções causadas pelas cepas 
MRSA, apesar de apresentar efeitos nefrotóxicos e ototó-
xicos(25, 35, 43). Novamente, o S. aureus ganhou a “batalha”, 
pois em 1997 Hiramatsu, no Japão, descreveu uma cepa 
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Figura 2 – Surgimento de alguns antibióticos e cepas resistentes do S. aureus nos séculos XX e XXI

desse Gram-positivo com resistência àquele glicopeptídio 
(S. aureus resistente à vancomicina [VRSA]).

A resistência do S. aureus aos antibióticos tem sido 
desenvolvida por mutações em seus genes ou pela aquisi-
ção de genes de resistência de outras bactérias da mesma 
espécie (ou até de outras). Geralmente, a resistência que 
ocorre por mutação gera uma alteração no sítio de ação do 
antibiótico, enquanto a resistência por aquisição de genes 
de resistência freqüentemente envolve a inativação ou a 
destruição da droga, sendo transmitida por plasmídeos 
e transposons(2, 19, 38). Estudos genéticos demonstram que 
a atual prevalência de MRSA resultou principalmente da 
disseminação de alguns clones, com a descrição de apenas 
cinco clones no mundo. Atualmente, para a investigação 
de surtos, pode-se utilizar as caracterizações fenotípica e 
genotípica para avaliação da disseminação dessas cepas.

A literatura descreve que a resistência à meticilina é de-
terminada por um gene cromossômico (mecA) da bactéria, 
o qual codiica para modiicações no receptor do betalac-
tâmico, estimulando a produção de uma proteína ligadora 
de penicilina (PPB2a) com baixa ainidade pelo antibiótico, 
resultando na resistência. Um estudo realizado em 1996, 
utilizando cepas analisadas em diferentes continentes, 
apontou as primeiras evidências da existência de cinco 
tipos de cassetes cromossomais estailocócicos relacionados 
com a resistência à meticilina (SCCmec I, II, III, IV e V)(43). 
Existem ainda cepas resistentes resultantes de mecanismos 
não relacionados ao mecA, como a hiperproducão de beta-
lactamase e MOD-AS.

O surgimento de cepas de Staphylococcus coagulase-
negativa, resistentes à vancomicina, foi o primeiro indicativo 
de que essa bactéria estaria realizando mais um passo na 

escala da resistência aos antibióticos, provavelmente em 
decorrência de seu uso abusivo na antibioticoterapia. Ou-
tro indicativo foi o aparecimento, em hospitais dos EUA, 
de cepas de Enterococcus resistentes à vancomicina (VRE) 
isoladas de materiais clínicos(24, 39, 42).

Em 1997 foi descrito, pelo Professor Keich Hiramatsu, 
da Universidade de Jutendo, Japão, um caso de uma cepa 
MRSA resistente à vancomicina isolada de uma ferida ci-
rúrgica de um garoto de 4 meses(29, 42, 44). Em 2000 foram 
encontradas, no Brasil, as primeiras cepas de S. aureus com 
resistência à vancomicina em um hospital de referência do 
município de Queimados, no Rio de Janeiro. Em 2002 foi 
encontrado, nos EUA, o primeiro isolado clínico de cepas 
VRSA, com concentração mínima inibitória (CMI) = 8 µg/ml. 
Outras cepas resistentes foram relatadas em Japão, França, 
Reino Unido e Alemanha. A maioria desses isolados parece 
ter se desenvolvido a partir de infecções por MRSA pree-
xistentes(4, 41). Esses dados, entre tantos outros, ratiicam 
a necessidade urgente, já reconhecida pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), da descoberta e/ou síntese 
de novos antibióticos para o tratamento das cepas de S. 

aureus multirresistentes(24, 38). Outro fenômeno, comum 
à resistência à oxacilina e à vancomicina, é a resistência 
heterogênea (heterorresistência) do S. aureus a esses 
antibióticos. Certas cepas apresentam a CMI baixa para 
vancomicina (< 4 µg/ml) e meticilina (< 2 µg/ml), mesmo 
sendo consideradas sensíveis por métodos convencionais 
de avaliação de sensibilidade. Cepas como essas podem 
conter subpopulações de células que apresentam CMI ≤ 8 
µg/ml, numa freqüência de 1:106 células, que não podem 
ser detectadas pelos métodos convencionais(30, 37). A única 
forma de se detectar uma cepa heteroVISA (Staphylococcus 
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aureus com resistência intermediária à vancomicina) é por 
meio da análise de suas subpopulações, em que são ino-
culadas diferentes diluições de uma suspensão bacteriana 
em meio de cultura sólido (adicionado de concentrações 
crescentes de vancomicina).

Embora o mecanismo de resistência do S. aureus contra 
a vancomicina não esteja bem esclarecido, acredita-se que 
esteja relacionado com o envolvimento do gene Van, que 
determina a resistência a essa droga em Enterococcus, que, 
provavelmente, é capaz de transmitir essa resistência, por 
meio de plasmídeos, para o S. aureus, uma vez que esse 
fenômeno foi observado em laboratório(41). Porém, em um 
estudo recente, foram pesquisados os genes Van A e Van B, 
pela técnica da PCR, cujos resultados foram negativos. Surgiu, 
então, a nova hipótese de que o espessamento da parede ce-
lular seria responsável pela resistência à vancomicina. Estudos 
bioquímicos e de microscopia eletrônica de transmissão da 
parede celular de uma cepa VRSA sugerem que essa célula 
produz maiores quantidades de peptideoglicano e de mo-
nômeros de mureína (Figura 1). Nessas circunstâncias, uma 
maior quantidade de moléculas de vancomicina ica retida 
nas camadas de peptideoglicano, enquanto uma quantidade 
muito menor do antibiótico chega à membrana citoplasmá-
tica, onde ocorre a síntese do peptideoglicano(9, 36 , 41).

Desde o aparecimento das cepas MRSA, a vancomicina 
tem sido usada como droga de escolha para o tratamento 
empírico de infecções estailocócicas. Lamentavelmente, já 
existem cepas resistentes a esse glicopeptídio, as conhecidas 
cepas S. aureus resistente à vancomicina (VRSA)(10, 14). De 
fato, o aumento do uso da vancomicina provocou uma 
pressão seletiva, o que levou ao surgimento de S. aureus 
e Staphylococcus coagulase-negativo com sensibilidade 
reduzida à vancomicina e a outros glicopeptídios(41).

A resistência do S. aureus à vancomicina provoca alte-
rações no aspecto macromorfológico das colônias, que se 
apresentam com aparência bastante heterogênea, dando 
a impressão de contaminação (Figura 1). Além disso, geral-
mente as cepas de S. aureus precisam de mais de 4 horas 
para positivar o teste da coagulase, levando a identiicações 
errôneas de Staphylococcus coagulase-negativa(20, 24).

Nos últimos anos, surgiu a S. aureus associada à comu-
nidade (CA-MRSA), que é uma cepa resistente à associação 
meticilina/oxacilina, como o próprio nome indica, somente 
encontrada nas comunidades; ou seja, essa cepa, diferen-
temente das cepas MRSA (mais conhecidas), não é encon-
trada em ambiente nosocomial. Os pacientes acometidos 
pelo CA-MRSA não foram internados em hospitais no ano 
anterior à infecção, nem foram submetidos a procedimen-

tos médicos como diálise, cirurgia ou cateter, fatos muito 
comuns em infecção por MRSA(5, 21, 30).

Das principais diferenças entre as cepas CA-MRSA e as 
associadas ao ambiente hospitalar (HA-MRSA), podemos 
destacar manifestações clínicas, em sua maioria associadas 
a infecções de pele e partes moles, além de muitos casos de 
infecções respiratórias e da corrente sangüínea. Outra carac-
terística extremamente importante é o peril de resistência 
a antibióticos, pois, enquanto o HA-MRSA se caracteriza 
por uma ampla resistência a diversos antibióticos, as cepas 
CA-MRSA mostram uma sensibilidade (entre 85% e 100%) 
a drogas, como clindamicina, gentamicina, ciproloxacina, 
sulfametaxazol/trimetoprim e vancomicina, mostrando-se re-
sistente apenas à oxacilina e a outros betalactâmicos(21, 30).

O peril de resistência diferenciado entre as cepas HA-
MRSA e CA-MRSA parece ser explicado pela distribuição e 
pelo tamanho dos cassetes cromossomiais que contêm o 
determinante de resistência à meticilina (SCCmec)(21, 30). Entre 
os cinco tipos de SCCmec (I, II, III, IV e V), somente os tipos 
I, II e III são encontrados em cepas HA-MRSA, enquanto que 
os tipos IV e V podem ser observados em cepas CA-MRSA, 
nas quais o tipo IV é menor e, provavelmente, facilita a perda 
dos genes de resistência a diversos antibióticos, conservan-
do-a para betalactâmicos. Outra característica importante 
do CA-MRSA é a presença dos genes lukF-PV e lukS-PV, que 
codiicam a leucocidina de Panton-Valentine (PVL), uma 
toxina capaz de induzir a destruição de leucócitos humanos 
e causar grande dano tecidual, sendo considerada um fator 
de virulência associado a infecções de pele primárias severas 
e pneumonias necrotizantes(21, 22, 30).

Na literatura encontramos uma variedade de termos 
usados para descrever a resistência à vancomicina. O Clinical 
and Laboratory Standards Institute (CLSI, antes NCCLS) e a 
Sociedade Francesa de Microbiologia (SFM) utilizam as três 
seguintes classiicações para a sensibilidade das cepas de S. 

aureus à vancomicina: sensível (CMI < 4 µg/ml), intermedi-
ário (8 ≤ CMI ≤ 16 µg/ml) e resistente (CMI > 32 µg/ml); 
entretanto, a Sociedade Britânica para a Quimioterapia 
Antimicrobiana (BSAC) e o Grupo Suíço de Referência para 
Antibióticos (SRGA) referem-se apenas a duas categorias: 
sensível (CMI > 4µg/ml) e resistente (CMI > 8 µg/ml). Essas 
variações têm originado uma variedade de siglas, entre as 
quais as utilizadas para as cepas resistentes à vancomicina: 
VISA e VRSA. Devido ao fato de as cepas VISA e VRSA geral-
mente se mostrarem resistentes também à teicoplanina, foi 
proposto o uso de outras siglas: GISA (Staphylococcus aureus 
de sensibilidade intermediária aos glicopeptídios) e GRSA 
(Staphylococcus aureus resistente aos glicopeptídios). Várias 
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cepas GISA foram isoladas a partir de 2000, em São Paulo, 
onde diversos fatores de risco podem contribuir para o seu 
surgimento, como o uso prolongado de vancomicina, por 
exemplo. Existem diiculdades descritas na identiicação das 
cepas GISA, posto que os testes apresentando CMI elevada 
para glicopeptídios devem ser conirmados, já que a resistên-
cia à vancomicina é instável e o microorganismo pode deixar 
de expressar resistência. Outra denominação se refere às cepas 
que apresentam CMI < 4 µg/ml (sensíveis) e subpopulações 
com CMI entre 8 e 16 µg/ml, denominadas heteroVISA 
(h-VISA). Além disso, podemos encontrar denominações 
como CA-MRSA para identiicar as cepas MRSA de origem 
comunitária e HA-MRSA, para cepas MRSA encontradas em 
ambiente hospitalar(21, 30 , 32).

O combate às infecções provocadas pelas cepas de S. 

aureus resistentes aos glicopeptídios teicoplanina e vancomi-
cina tem como alternativas terapêuticas as estreptograminas 
(quinupristina/dalfopristina), as oxazolidinonas, a glicilci-
clina (Tigeciclina®), além da associação de vancomicina 
com um antibiótico betalactâmico antiestailocócico(38). As 
estratégias para o controle dessas cepas, por outro lado, 
incorporam as medidas proiláticas convencionais de com-
bate às infecções em geral (lavagem das mãos, uso de luvas 
e manipulação adequada de dejetos e secreções); vigilância 
epidemiológica; isolamento; uso racional dos glicopeptídios 
e tratamento dos pacientes infectados(10, 45).

O combate às cepas de bactérias resistentes aos an-
tibióticos e quimioterápicos é consideravelmente difícil, 
por isso devem-se adotar medidas que levem à redução 
do risco de desenvolvimento dessas cepas, aliando um 
tratamento criterioso com a orientação no sentido de que 
os pacientes cumpram a posologia da droga e o tempo do 
tratamento estabelecido na sua totalidade(4). Paralelamente 
a isso, medidas complementares devem ser assumidas pelas 
autoridades responsáveis pelo controle da saúde pública, no 
desenvolvimento de condições sanitárias apropriadas e nos 
investimentos em pesquisas cientíicas que visem a desco-
berta de novos e mais eicientes antibióticos, quimioterápi-
cos e vacinas para combater as bactérias multirresistentes, 
em particular, e os agentes infecciosos como um todo(4).

Considerações finais

A penicilina G (descoberta por Alexander Fleming, em 
1928) passou a ser usada no tratamento de pacientes infecta-
dos pelo S. aureus em 1943. Porém, logo esse patógeno exibia 
resistência àquele betalactâmico nos hospitais do Reino Unido 
e dos EUA. O mesmo ocorreu com a meticilina, (primeira 

penicilina semi-sintética lançada em clínica em 1960), com o 
aparecimento das cepas MRSA e com a vancomicina (conhe-
cida desde 1956), contra a qual já existem cepas de S. aureus 
resistentes (VRSA). Hoje, felizmente, ainda existem alternativas 
terapêuticas contra as cepas resistentes aos glicopeptídios 
teicoplanina e vancomicina, como as estreptograminas (qui-
nupristina/daltopristina), as oxazolidinonas e as associações 
de antibióticos, como vancomicina e betalactâmicos.

O desenvolvimento de mecanismos de resistência aos 
antibióticos demonstrado pelo S. aureus está diretamente 
relacionado com os procedimentos empregados na sua 
antibioticoterapia. Por outro lado, o entendimento do funcio-
namento da patogenicidade desse perigoso agente infeccioso 
pode orientar os proissionais de clínica na racionalização de 
sua antibioticoterapia, minimizando, assim, as chances de 
seleção de cepas resistentes (e multirresistentes) aos antimi-
crobianos. Sabendo-se que os índices de cepas MRSA em 
hospitais brasileiros variam de 40% a 80%, principalmente 
em UTIs, a importância de se conhecer uma cepa de valor 
epidemiológico para o ambiente hospitalar já foi reconhecida. 
Fatores diversos reforçam essa importância, como a mortalida-
de e o custo atribuído à infecção por essas cepas, inferindo a 
necessidade de implementação de um programa de vigilância 
microbiológica ativa(46). Existe, portanto, uma aplicabilidade 
prática do reconhecimento de cepas resistentes em que a 
melhoria, a diminuição do custo do tratamento e a contenção 
dessas cepas antes da infecção dos pacientes graves são os 
principais parâmetros a serem atingidos. Assim, compete tam-
bém aos proissionais de saúde instruírem os seus pacientes 
para que cumpram a posologia dos antibióticos receitados. 
O descaso com a dosagem e com o tempo de duração do 
tratamento, bem como sua interrupção, tem sido uma das 
maiores barreiras à cura das infecções causadas pelo S. aureus 
ou por qualquer outro agente infeccioso. É imprescindível 
também que a saúde pública e a pesquisa cientíica do país 
façam investimentos em campanhas e inovações tecnológicas 
visando à educação da população e à descoberta (ou síntese) 
de novos e mais eicazes antibióticos e vacinas para combater, 
mais eicientemente, esses agentes infecciosos, principalmen-
te os multirresistentes aos antimicrobianos.
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Abstract Bacterial infections are a significant cause of

morbidity and mortality among critically ill patients. The

increase of antibiotic resistance in bacteria from human

microbiota—such as Staphylococcus epidermidis, an

important nosocomial pathogen that affects immunocom-

promised patients or those with indwelling devices—

increased the desire for new antibiotics. In this study we

designed, synthesized, and determined the antimicrobial

activity of 27 thieno[2,3-b]pyridines (1, 2, 2a–2m, 3, 3a–

3m) derivatives against a drug-resistant clinical S. epide-

rmidis strain. In addition, we performed a structure-activity

relationship analysis using a molecular modeling approach,

and discuss the drug absorption, distribution, metabolism,

excretion, and toxicity profile and Lipinski’s ‘‘rule of five,’’

which are tools to assess the relationship between struc-

tures and drug-like properties of active compounds. Our

results showed that compound 3b (5-(1H-tetrazol-5-

yl)-4-(3‘-methylphenylamino)thieno[2,3-b]pyridine) was

as active as oxacillin and chloramphenicol but with lower

theoretical toxicity risks and a better drug likeness and drug

score potential than chloramphenicol. All molecular mod-

eling and biological results reinforced the promising profile

of 3b for further experimental investigation and develop-

ment of new antibacterial drugs.

Introduction

For many years, bacterial resistance has been responsible

for the increase in morbidity, mortality, and health care

costs of bacterial infections [1, 14, 16]. The literature

describes several reports about genetic features of bac-

teria-resistant strains and efforts to search for new and

more efficient antimicrobials [1, 9, 10, 14, 15]. Accord-

ing to genetic studies, all bacterial colonies present a

small number of resistant bacteria, which may increase

by selective pressure induced by the presence of an

antibiotic [14].

Development of multiple resistance to antibiotics in

Staphylococci, Enterococci, and Pneumococci has become

a health threat during the past 20 years, including noso-

comial infections [10, 14]. This resistance development is

based on the acquisition of resistance genes by predomi-

nant epidemic subpopulations (clonal complexes). Among

Staphylococcus epidermidis strains, an important nosoco-

mial pathogen that affects immunocompromised patients or

those with indwelling devices, one clonal complex

acquired resistance genes on several occasions and is
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widely disseminated in hospitals [10, 16, 18]. The strain’s

resistance to current drugs constitutes a serious concern,

particularly in intensive care units and other hospital areas

such as oncology units, where the use of empiric broad-

spectrum antibiotics is common. Importantly, the problem

of antibiotic resistance is also found in the immunocom-

promised patients and those with implanted artificial

devices, such as prostheses and articular or intravenous

catheters [6, 10, 16, 18]. Thus, in an attempt to reduce the

infections caused by resistant bacteria strains, the number

of studies searching for new antimicrobial agents has

increased [6, 10, 16].

Currently several thieno[2,3-b]pyridine derivatives with

different biological activities [4, 17], including antibacterial

profile [7, 12], are described in the literature. In the last few

years our group has described the synthesis of several active

pyridines derivatives, including thieno[2,3-b]pyridines

compounds, against different targets such as virus and par-

asites [2, 4, 13, 17]. To improve their biological profile, new

pharmacophoric groups such as carboxylic acid [2] have

been added to these molecules using an isosteric approach

[5, 8, 9, 19]. In this work we are interested in testing tetra-

zoles groups, which are ionized at physiological pH (7.4)

and exhibit a planar structure similar to that of their car-

boxylic acid counterparts [5, 8, 9, 19]. Tetrazoles may be a

feasible group to be added to thieno[2,3-b]pyridines deriv-

atives for presenting antibacterial activity. Tetrazoles are

almost 10 times more lipophilic than the corresponding

carboxylates [8, 9, 19], which may help in modulating the

biological profile of the newly designed thieno[2,3-b]pyri-

dine compounds. Thus 5-substituted-1H-tetrazoles may

serve as a nonclassical isostere for the carboxylic acid

moiety in antibacterial molecules.

The main purpose of this work was to identify a new lead

compound and its structure-activity relationship (SAR)

features for helping in the design and development of new

and more effective antibiotics for treating infections caused

by S. epidermidis-resistant strains, an important medi-

cal issue. Therefore we designed and synthesized a new

series of 5-(1H-tetrazol-5-yl)-4-(X-phenylamino)thieno

[2,3-b]pyridine derivatives (3 and 3a-3m), also evaluating

their antimicrobial profile and those of their analogues [4-

chlorothieno[2,3-b]pyridine (1) and 4-(phenylamino)thie-

no[2,3-b]pyridine (2 and 2a–2m)] against S. epidermidis-

resistant strains. In addition, we used a molecular modeling

approach to perform the SAR analysis of the lead compound

and to determine the most important structural parameters

for presenting the antimicrobial profile. Finally, we used the

absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity

(ADMET) profile and Lipinski ‘‘rule of five’’ current tools

to assess the relationship between structures and drug-like

properties [3, 11], to characterize the most active compound

in this new series.

Materials and Methods

Derivative Design and Synthesis Preparation of the

analogues, 4-chlorothieno[2,3-b]pyridine (1), and the

4-(phenylamino)thieno[2,3-b]pyridine (2 and 2a–2m)

derivatives was performed as described elsewhere [4, 17]

(Fig. 1). For preparation of the new series of 5-(1H-tetrazol-

5-yl)-4-(X-phenylamino)thieno[2,3-b]pyridine compounds

(3 and 3a–3m), the respective derivatives 4-(phenylami-

no)thieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile (2 and 2a–2m) were

mixed with ammonium chloride (2.5 mmol), sodium azide

(2.5 mmol), and N,N-dimethylformamide (2.5 mL) and

heated at 115�C for 24 h (Fig. 1). The mixture was cooled,

acidified with 1 N hydrochloric acid, and filtrate, and a

brown crystalline solid was collected and air-dried. All

reagents and solvents used for synthesizing the derivatives

and analogues were of analytical grade. The compounds

were elucidated by different methods including 1H nuclear

magnetic resonance (NMR) spectra described in the sup-

plementary material.

Antimicrobial Susceptibility Test (AST) and Minimal

Inhibitory Concentration (MIC) Assays The nine drug-

resistant clinical bacteria used in this study included Gram-

positive (Staphylococcus epidermidis, Enterococcus

faecalis) and Gram-negative (Escherichia coli, Serratia

marcenses, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa,

A

B

a Diameter (mm) of the inhibitory zones of the compounds discs (5mg/mL) in the bacteria plates 
b Molecular Weight 
c, d Hydrogen bond donator (HBD) and acceptor groups (HBA) 

Fig. 1 Synthesis route of the new series of 5-(1H-tetrazol-5-yl)-4-(X-

phenylamino)thieno[2,3-b]pyridines (3 and 3a-3m) (A) and compar-

ison of their antimicrobial profile (HALO), molecular electronic

properties (EHOMO, ELUMO, molecular weight, cLogP, and dipole

moment), and Lipinski rule of five
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Enterobacter cloacae, Acinetobacter calcoaceticus, Kleb-

siella pneumoniae) strains isolated from patients at the

Hospital Antônio Pedro, Fluminense Federal University,

and grown at 37�C as described elsewhere [15]. ASTs were

performed according to the National Committee for Clinical

Laboratory Standards (NCCLS), inMüeller-Hinton medium

as described by Oliveira et al. [15]. Briefly the stock solu-

tion (5 mg/mL) of each derivative in dimethyl sulfoxide

(DMSO) was loaded (1 lL) into Whatman disks (5-mm

diameter), which were then placed on an exponentially

growing plated culture. After 24 h-incubation at 37�C, we

measured the inhibitory zones surrounding the drug disks.

Vancomycin and ciprofloxacin were used as positive con-

trols (halos, *15–17 and 23–25 mm, respectively;

p\ 0.005) whereas DMSO was used as negative control.

The MIC was determined only for compounds present-

ing a positive antibacterial activity in ASTs. For that

purpose we used the macrodilution broth method as

described elsewhere [15], performed at least in duplicate in

four separate experiments. MIC was defined as the lowest

compound concentration preventing visible bacterial

growth. Vancomycin’s MIC = 2 lg/mL.

Structure-Activity Relationship Studies and in Silico

ADMET Screening

All SAR computations were performed using SPARTAN006

(Wavefunction Inc., Irvine, CA, 2000) as described elsewhere

[3, 4]. Briefly the structures were optimized to a local mini-

mum and the equilibrium geometry obtained in vacuum using

the semiempirical AM1 module. Then we calculated the

three-dimensional isosurfaces of the molecular electrostatic

potential maps at the van der Waals contact surface (MEPs),

and electronic properties (HOMO [highest occupied molec-

ular orbital], LUMO [lowest unoccupied molecular orbital]

energy, higher HOMO coefficient orbital and density,

molecular weight, dipole moment, and molecular electro-

static potential maps) for all compounds’ best conformation.

The theoretical study of drug absorption, distribution,

metabolism, excretion, and toxicity (ADMET) properties and

the Lipinski rule of five were performed using the Osiris

Property Explorer (http://www.organic-chemistry.org/) and

Molinspiration (http://www.molinspiration.com/cgi-bin/prop

erties) programs, respectively, as previously described [3, 4].

Results and Discussion

Synthesis and Biological Evaluation

The new 5-(1H-tetrazol-5-yl)-4-(X-phenylamino)thie-

no[2,3-b]pyridine derivatives (3 and 3a–3m) were

synthesized in good yields (60–82%) confirmed by differ-

ent methods including 1HNMR and mass spectrometry

(Fig. 1 and supplementary material). These yield values

were compatible with those observed for other thieno[2,3-

b]pyridine analogues, 4-chlorothieno[2,3-b]pyridine (1)

and the 4-(phenylamino)thieno[2,3-b]pyridine derivatives

(2 and 2a–2m) (76–88%), already described in the litera-

ture [4, 17]. This result may imply the feasibility of using

this synthetic route for producing our new series (3 and 3a–

3m) on a large scale (Fig. 1).

All these related compounds (5 mg/mL) were evaluated

against Staphylococcus epidermidis-resistant strains and

other drug-resistant clinical bacteria as described under

Materials and Methods. Among all compounds evaluated

(1, 2, 2a–2m, 3, and 3a–3m), only those from the new

series (3b and 3c) presented an antibacterial profile

(halo = 18 mm) against S. epidermidis-resistant strains

(Fig. 1). The exclusive effect of these compounds on

S. epidermidis suggests a unique mechanism against this

species. In addition, these data revealed the potential of this

new series compared to 1, 2, and 2a–2m derivatives, which

presented no antimicrobial activity (not shown). Appar-

ently the addition of the tetrazole group to the thieno[2,3-

b]pyridine derivative’s structure allowed the appearance of

a consistent antimicrobial profile and of new lead structures

represented by 3b and 3c.

Based on these results, the MICs of 3b and 3c were

determined and analyzed with their chemical structures.

Apparently a methyl group in the meta position allows a

better interaction with the S. epidermidis target than chlo-

rine since 3b presented a lower inhibitory value

(MIC = 0.064 mg/mL) than 3c (MIC = 0.512 mg/mL).

The antimicrobial activity of 3b was also close to that

observed for chloramphenicol (MIC = 0.032 mg/mL) and

of the same order of magnitude as that for oxacillin

(MIC = 0.016 mg/mL) (Fig. 2), which pointed to this

derivative as a lead molecule that may be planned and

explored to develop more effective antimicrobials against

S. epidermidis-resistant strains.

Structure-Activity Relationship Studies and in Silico

ADMET Screening

In the SAR analysis we evaluated different molecular

properties of the new derivatives including HOMO and

LUMO energy and distribution, molecular weight, dipole

moment, lipophilicity (cLogP), and molecular electrostatic

potential maps (MEPs), to correlate with their current

biological profile. Our theoretical studies revealed that the

dipole moment of thienopyridine derivatives ranges from

6.57 to 10.00 D and presented no direct correlation with the

antibacterial activity, similarly to the HOMO energy values

(Fig. 1). Apparently, the initial analysis of the MEPs also
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showed an overall similar charge distribution for all mol-

ecules. However, a more specific analysis revealed

important differences in the substitutent region located at

the para or meta position (Fig. 3). Compared with the other

derivatives, the low electron withdrawing profile of the

methyl group at the meta position of the most active

compound (3b) is an important feature of the antimicrobial

profile (Fig. 3). The hypothesis that the meta position is

also a significant parameter for presenting an antibacterial

profile in this series is reinforced not only by the fact that

the unique active compounds (3b and 3c) present a sub-

stitute in the meta position of the phenyl ring, but also by

the conformational analysis of the most stable structure of

all compounds. Conformation analysis revealed the posi-

tion of the substituent as the main difference of these

structures, as the whole conformations of these molecules

are identical (Fig. 3).

Interestingly the two active compounds (3b and 3c)

were some of the most lipophilic compounds

(cLogP = 4.04 and 4.11, respectively) (Fig. 1). The most

active compound (3b) also presented the lowest molecular

weight value (308.37 Da) and the electron density con-

centrated in the benzene ring, probably due to the methyl

substitutent (Fig. 1). Comparison of 3b with other meta

position-substituted derivatives (3a, 3c, 3d, 3e, 3f) showed

that it presents the highest LUMO energy and lowest

molecular weight and PSA values (Fig. 1). All together

these data suggest that the best compound for fulfilling the

antimicrobial profile against the S. epidermidis-resistant

strain observed herein must avoid steric effects, which may

be caused by a para position occupation, and present

noncharged groups (Fig. 3).

In order to analyze the toxicity risks and the overall

potential drug likeness and drug score, which may be used

Fig. 2 Comparison of

biological parameters of the

most active compounds (3b, 3c)

of the 5-(1H-tetrazol-5-yl)-4-

(X-phenylamino)thieno[2,3-

b]pyridine series with

commercial antibiotics

(oxacillin and

chloramphenicol).

(A) Minimal inhibitory

concentration (MIC), (B)

theoretical toxicity (mutagenic,

tumorigenic, irritant and

teratogenic) risk profile, (C)

drug likeness, and (D) drug

score calculated using the Osiris

program
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to evaluate the drug potential of a compound, an in silico

drug ADMET screening [3] was performed with the most

active derivative (3b) and two commercial antibacterial

drugs, oxacillin and chloramphenicol, known to be effec-

tive for treating some infections caused by S. epidermidis-

resistant strains (Fig. 2). We also evaluated 3b using the

Lipinski ‘‘rule of five’’ [11], which states that most ‘‘drug-

like’’ molecules have a cLogP B 5, molecular

weight B 500, number of hydrogen-bond donors B 5 and

number of hydrogen-bond acceptors B 10 (Fig. 1).

Our analysis revealed that the 3b lipophilicity

(cLogP = 4.04) is higher than that observed for chloram-

phenicol (cLogP = 0.73) and oxacillin (cLogP = 2.03) but

not[ 5.0, which is important for drug good absorption and

permeation according to Lipinski (Fig. 1). The molecular

weight of 3b (308 Da) is similar to that of chloramphenicol

(MW = 323 Da) and oxacillin (MW = 401 Da) and to

that determined by the Lipinski rule [11] (Fig. 1). The most

active compound also presents acceptable numbers of

hydrogen-bond acceptors (HBAs; six) and donors (HBDs;

1) (Fig. 1), thus fulfilling all Lipinski rule of five. Finally,

compound 3b showed drug likeness and drug score values

between those observed for chloramphenicol and oxacillin,

reinforcing its potential role as an antimicrobial lead

compound (Fig. 2). Interestingly, according to our theo-

retical study, 3b showed low irritant, tumorigenicity,

reproductive effects, and mutagenicity profiles, similar to

those of oxacillin and better than those of chloramphenicol

(Fig. 2). It is important to note that the toxicity predicted

herein does not guarantee that 3b is completely free of any

toxic effect but reinforces the promising profile of this

compound for further experimental investigation [3].

In summary, in this work we synthesized and evaluated

a set of 13 new 5-(1H-tetrazol-5-yl)-4-(X-phenylami-

no)thieno[2,3-b]pyridine derivatives (3 and 3a–3m) and

compared them with previous analogues, 4-chlorothie-

no[2,3-b]pyridine (1) and the 4-(phenylamino)thieno[2,3-

b]pyridine derivatives (2 and 2a–2m). Overall our data

point to the addition of the tetrazole group, the occupation

of the meta position in the phenyl ring by low or non-

charged groups, the high lipophilicity and LUMO energy,

and the low molecular weight and PSA values as important

structural features of the antibacterial profile against

Staphylococcus epidermidis-resistant strains observed. In

addition, the ADMET evaluation showed 3b as a lower-

toxicity-risk molecule, with better overall potential drug

Fig. 3 Comparison of structural and electronic parameters of the 5-

(1H-tetrazol-5-yl)-4-(X-phenylamino)thieno[2,3-b]pyridine deriva-

tives (3 and 3a–3m) calculated using a molecular modeling

approach. (A) Structural alignment of the most stable conformation

of all derivatives. The substituted para and meta regions are included

in the white box. (B) Superposition of the methyl para (3h)- and meta

(3c)-substituted derivatives is in stick (left) and cpk (right)

representation. Green represents the meta position that allows the

antimicrobial profile, whereas red marks the prohibitive para position.

(C) Molecular electrostatic potential energy isosurface maps (MEPs)

showing the negative (red) and positive (blue) charge distribution on

an isosurface of -25 to ?55 kcal/mol. A, B, and C have the same

orientation
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likeness and drug score values than chloramphenicol, a

commercial antibiotic. Compound 3b fulfilled the Lipinski

rule of five, which reinforced its promising profile for

further in vivo experimental investigation and as a lead

compound for the design of new antibacterial drugs against

Staphylococcus epidermidis-resistant strains.
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Bruno L. Ferreira1,2, Dilvani O. Santos1,2, André Luis dos Santos1,2, Carlos R. Rodrigues2,3,

Cı́cero C. de Freitas1, Lúcio M. Cabral3 and Helena C. Castro1,2

1Departamento de Biologia Celular e Molecular, Laboratório de Antibióticos, Bioquı́mica e Modelagem
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Bacterial infections involving multidrug-resistant strains are one of the ten leading causes of

death and an important health problem in need for new antibacterial sources and agents.

Herein, we tested and compared four snake venoms (Agkistrodon rhodostoma, Bothrops

jararaca, B. atrox and Lachesis muta) against 10 Gram-positive and Gram-negative drug-

resistant clinical bacteria strains to identify them as new sources of potential antibacterial

molecules. Our data revealed that, as efficient as some antibiotics currently on the market

[minimal inhibitory concentration (MIC)¼ 1–32 mgml�1], A. rhodostoma and B. atrox venoms

were active against Staphylococcus epidermidis and Enterococcus faecalis (MIC¼ 4.5 mgml�1),

while B. jararaca inhibited S. aureus growth (MIC¼ 13 mgml�1). As genomic and proteomic

technologies are improving and developing rapidly, our results suggested that A. rhodostoma,

B. atrox and B. jararaca venoms and glands are feasible sources for searching antimicrobial

prototypes for future design new antibiotics against drug-resistant clinical bacteria. They also

point to an additional perspective to fully identify the pharmacological potential of these

venoms by using different techniques.

Keywords: Agkistrodon – antibiotic – bacteria – Bothrops – Lachesis – snake

Introduction

Bacterial infections are among the 10 leading causes

of death worldwide according to the World Health

Organization (1,2). The presence and current emergence

of the kept multiple-resistant strains make the risk of

these infections become more threatening as the treat-

ment becomes unreachable. In fact, bacterial resistance

has been the major factor responsible for increasing

morbidity, mortality and health care costs of bacterial

infections (1–5). Therefore, new antimicrobials or anti-

bacterial prototypes are continuously necessary for drug

design and development for treatment of infections

involving multidrug-resistant microorganisms (1,2,6,7).

Snake venoms are a complex mixture of proteins and

peptides that display potential biological activities and may

lead to the production of new drugs of potential thera-

peutic value (8,9). A good example is the bradykinin-

potentiating peptides (BPPs), which are naturally occurring

inhibitors of the somatic angiotensin-converting enzyme

(ACE) found in Bothrops jararaca venom (10). The

chemical and pharmacological properties of these peptides

were essential for the development of captopril, the first

active site directed inhibitor of ACE, currently used to treat

human hypertension (11).
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Lately, several naturally occurring peptides presenting

antimicrobial activity have been described in the litera-

ture. However, Viperidae snake venoms that are an enor-

mous source of peptides have not been fully explored for

searching such biological activity (5,12). Therefore, in this

study, we tested the antibiotic profile of four snake

venoms from three different genera of Viperidae family

(Agkistrodon rhodostoma, Bothrops atrox, B. jararaca and

Lachesis muta) against 10 drug-resistant Gram-positive

and Gram-negative bacteria clinical strains. Based on

captopril history, our purpose is to identify some of these

venoms as potential source for finding new and effective

antibacterial prototypes.

Materials and Methods

Materials

Each venom was purchased from Sigma (St Louis,

MO, USA) and one L. muta venom sample was also

obtained from each Brazilian governmental sources—

Butantan Institute, SP, Ezequiel Dias Institute, SP and

Vital Brazil Institute, RJ, Brazil. The 10 Gram-positive

(Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis and

S. aureus) and Gram-negative (Escherichia coli, Serratia

marcenses, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa,

Enterobacter cloacae, Acinetobacter calcoaceticus and

Klebsiella pneumoniae) drug-resistant clinical bacteria

were isolated from patients of the Hospital Antônio

Pedro from Fluminense Federal University. All other

reagents were from Sigma. After isolation, the bacterial

strains were kept frozen in 10% milk-sterilized solution

containing 10% glycerin.

Methods

Sensibility Test

The test and MIC were performed according to the

National Committee for Clinical Laboratory Standards

(NCCLS), in Müeller–Hinton medium as described else-

where (13). Briefly, the strains were grown at 37�C in

Müeller–Hinton medium. Then, 1 ml of the snake venom

solutions prepared with sterilized distilled and deionized

water (20mgml�1) was placed in Whatman disks (5mm

diameter). The disks were put on an exponentially grow-

ing plated culture with appropriate dilution to 1.0� 107

colony forming unit (CFUml�1), which were then incu-

bated for 24 h at 37�C. The inoculums used in growth

method were those where turbidity was equal to 0.5

McFarland Standard. The results were verified by mea-

suring the zones surrounding the disk. Ciprofloxacin and

vancomycin were used as positive controls and the halo

>15mm was considered the minimum value for positive

antimicrobial activity as it generally leads to a MIC near

to that observed for the newest antimicrobials current

present on the market (MIC¼ 1�40 mgml�1). Vanco-

mycin and ciprofloxacin presented halo 15� 2 and

23� 2mm, respectively in the strains tested herein

(P<0.005).

MIC Assays

In order to determine the MIC of these snake venoms,

we tested them using the macro-dilution broth method

as described elsewhere (13). Briefly, after 5 h of the

bacterial growth, the culture was diluted to obtain

1.0� 105 CFUml�1. The snake venom was added in

order to reach a final concentration from 0.5 mgml�1 to

1024 mgml�1 and incubated at 37�C for 24 h. MIC was

defined as the lowest concentration of venom or antibiotic

current on the market preventing visible bacterial growth

compared to the positive growth control (medium plus

bacteria without venom or antibiotic) that presented high

turbidity, and to the negative growth controls (medium

alone, medium plus venom or antibiotic and medium plus

bacteria plus effective antibiotic) that presented no

turbidity. All strains were tested at least in duplicate in

four separate experiments and a reference antibiotic

(vancomycin) was used as standard (MIC ¼ 2 mg ml�1).

Statistics

The statistical analyses were performed using Microcal

Origin 4.0 (MA, USA). The SD and significance (P) were

determined by using one-way ANOVA from the same

graphic program. Results were considered as significant

when P<0.005.

Results

Sensibility Assays of Viperidae Venoms

Our experimental data revealed that most of the venoms

tested (A. rhodostoma, B. atrox and B. jararaca) exhibited

an antibacterial profile against some of the Gram-positive

bacteria (Table 1). The L. muta venom showed no anti-

bacterial activity (Table 1) even when it was obtained

from different Brazilian suppliers (Instituto Butantan,

Ezequiel Dias and Vital Brazil) (data not shown).

Agkistrodon rhodostoma was not significantly effective

against S. aureus and E. coli (Table 1). However, this

venom was able to significantly inhibit E. faecalis and

S. epidermidis growth (halo¼ 16 and 16mm, respectively).

Bothrops atrox venom also showed an antibiotic profile

against E. faecalis and S. epidermidis (halo¼ 16 and 18mm,

respectively), different from B. jararaca venom, which

acted only against S. aureus (halo¼ 16mm) (Table 1).

In addition, Bothrops venoms (B. atrox and B. jararaca)

inhibited growth of Staphylococcus sp. (S. epidermidis and

S. aureus, respectively).
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MIC Assays of the Active Snake Venoms

The MIC assays of the snake venoms that were active

in the sensibility tests (A. rhodostoma, B. atrox and

B. jararaca) revealed that their level of antibiotic activity

was comparable (MIC¼ 4.5–13 mgml�1) (Table 2).

Agkistrodon rhodostoma and B. atrox were also analogous

to the antibiotics currently in use against S. epidermidis,

such as ampicillin, chloramphenicol, vancomycin, oxacil-

lin and penicillin G (MIC¼ 1–32 mgml�1) (Fig. 1).

Discussion

Our experimental data revealed that most of the

venoms tested (A. rhodostoma, B. atrox and B. jararaca)

exhibited a promising antibacterial activity against

some of the Gram-positive bacteria. Interestingly, despite

of the presence of a known phospholipase A2 (14), the

L. muta venom showed no antibacterial activity.

Although literature described that different snake may

present an individual pattern (5), L. muta different venom

samples obtained from three different Brazilian suppliers

(Governmental Institutes—Butantan, Ezequiel Dias and

Vital Brazil) were not able to affect the bacterial strains

(data not shown). This negative result reinforce the fact

that the presence of enzymes in the snake venoms do not

guarantee the antibiotic profile of these materials as the

bacteria cell wall may avoid or affect the actions of these

proteins against them.

Differently from A. contortrix venom (12), A. rhodos-

toma venom was able to significantly inhibit E. faecalis

and S. epidermidis growth, which may suggest a specific

mechanism or molecule of A. rhodostoma on affecting

them.

Bothrops atrox venom also showed an antibiotic profile

against E. faecalis and S. epidermidis, different from

B. jararaca venom, which acted only against S. aureus.

Recently, the literature described L-amino acid oxidases

(L-MAO) isolated from B. pirajai (15) and B. alternatus

venoms (16) able to inhibit E. coli growth. Our result

pointed to the L-MAO isoforms presence in Bothrops

sp. venoms as preserved components similar to C-type

lectin-like proteins (17). However, as the active profile

of these venoms switched to different strains and not

included E. coli, our result may also suggest that other
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Figure 1. MIC of Viperidae venoms presenting halo >15mm.

Table 1. Antibacterial effect of Viperidae venoms against Gram-positive
and Gram-negative drug-resistant clinical bacteria

Strain Inhibition zone (mm)a

A. rhodostoma B. atrox B. jararaca L. muta

E. faecalis 16� 2 16� 2 13� 1 1� 1

S. epidermidis 16� 1 18� 2 0 0

S. aureus 13� 2 12� 1 16� 1 2� 1

E. coli 11� 1 7� 1 5� 2 0

S. morcencens 8� 1 8� 2 7� 1 1� 1

P. mirabilis 7� 1 7� 1 7� 1 2� 1

P. aeruginosa 8� 2 8� 1 8� 1 1� 1

E. calcoacetic 9� 1 6� 2 6� 2 2� 1

A. calcoacetic 1� 2 2� 1 1� 1 1� 1

K. pneumoniae 9� 1 10� 1 10� 2 0

aThe values represent a venom inhibition zone in millimeters, after l8 h
incubation performed in triplicate assays (P<0.005). Significant results
were considered the halo >15mm as vancomycin and ciprofloxacin
presented halo¼ 15–17 and 23–25mm, respectively.

Table 2. MIC of Viperidae venoms presenting halo >15mm

Straina MIC (mgml�1)

A. rhodostoma B. atrox B. jararaca

E. faecalis 4.5 4.5 –

S. epidermidis (A) 4.5 4.5 –

S. epidermidis (B) 4.5 4.5 –

S. aureus (A) – – 13

S. aureus (B) – – 13

a(A) and (B) on S. aureus and S. epidermidis refer to different patients
strains.
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antibacterial components may be present in these

venoms resulted from species differentiation. In addition,

Bothrops venoms (B. atrox and B. jararaca) acted against

different Staphylococcus sp. (S. epidermidis and S. aureus,

respectively) once again suggesting that different mole-

cules and/or targets are involved in these biological

activities. This hypothesis is reinforced by the presence of

other different components found in snake venoms that

sometimes are involved in a similar biological activity as

RGD-peptides and some C-type lectin-like proteins from

B. jararaca venom that are both platelet aggregation

inhibitors (9).

Overall, our MIC assays revealed that the activity of the

venoms tested was comparable (MIC¼ 4.5–13 mgml�1)

among them. Agkistrodon rhodostoma and B. atrox were

also analogous to the antibiotics currently in use against

S. epidermidis, such as ampicillin, chloramphenicol, van-

comycin, oxacillin and penicillin G (MIC¼ 1�32 mgml�1).

Presently, S. epidermidis is an important nosocomial patho-

gen, drastically affecting immunocompromised patients

and/or those with indwelling devices, such as joint pros-

theses, prosthetic heart valves and central venous catheters

(18). Therefore, these venoms’ active profile against this

strain is of interest for pursuing continuously an anti-

bacterial molecule.

Proteomic technologies are improving and developing

rapidly (19). An important goal of proteomic studies

of snake venoms is discovering molecules that may be

used in treatment of diseases or as drugs prototypes.

Nevertheless, these techniques may depend on the experi-

mental data generated so far to identify some of these

unknown proteins or peptides. Although snake venom

peptides and proteins have a limited direct therapeutical

use due to their antigenic and ‘digestible’ structure,

their usefulness as prototypes has clear potential (9,20).

Our data suggested that A. rhodostoma, B. atrox and

B. jararaca are feasible sources for searching antimicro-

bial prototypes and designing new antibiotics against

drug-resistant clinical bacteria, and these data may act as

a start for investing on these venoms proteomic study for

prototypes searching.
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Staphylococcus aureus is a bacterium from the group of Gram-positive coccus found in normal microbiota but 
that may provoke diseases that can be fatal. The rising of strains each time more resistant point to the need of 
discovering and/or synthesis of new antibiotics for treatment of pathologies caused by multiresistant 
Staphylococcus aureus strains. Our purpose in the work is to identify and compare the antibiotic profile of the -
4-(2’-metoxiphenyl)amino-1,3-diphenyl-1-H-pyrazolo[3,4-B]pyrimidine-5-carboxilic acid, called DPP-06, with 
five new compounds (1a-1f) recently synthesized by the group of Dr. Alice Bernardino from Instituto de 
Química da UFF. In addition structural features and electronic properties of these derivatives were analyzed 
using a molecular modeling approach and determining the structural-activity relationship (SAR) for designing 
new and more efficient antibiotics. DPP-06 (1c) showed significant bactericidal and bacteriostatic activities 
(MIC=16 µg/ml) differently from new synthesized compounds. The theoretical analysis showed that the 
different profile may be related to GAP and HOMO energy values whereas a dipole moment presented the lower 
value of the series. Besides the electrostatic potential map diverges significantly and the presence of a hydrogen 
bond in the structure suggest a specific conformation that may be orienting this activity. This compound may act 
as a lead molecule for designing new more active compounds.  

 
l - Introdução 
 
Os Staphylococcus são cocos gram e catalase 
positivos, com aproximadamente 0,5 a 1,5 µm de 
diâmetro, imóveis, não esporulados e, geralmente, 
não encapsulados. Essas bactérias apresentam-se em 
diversas formas: a) isolados, b) aos pares, c) em 
cadeias curtas, d) agrupados irregularmente (aspecto 
cacho de uvas), devido a sua divisão celular que 
ocorre em três planos perpendiculares. 
Os Staphylococcus foram descritos pela primeira 
vez em 1880, em pus de abscessos cirúrgicos, pelo 
cirurgião escocês Alexandre Ogston e atualmente é 
um dos microorganismos mais comuns nas 
infecções (CASSETTARI et al., 2005; 
CARVALHO et al., 2005; SILVA et al., 2007). 

A distribuição de S. aureus é muito ampla, pois se 
trata de uma bactéria capaz de resistir à dessecação 
e ao frio, podendo permanecer viável por muito 
tempo em partículas de poeira. Este microrganismo 
pode ser encontrado no ambiente de circulação do 
ser humano, porém, o seu principal reservatório é o 
próprio homem, sendo encontrado em diversas 
partes do corpo, como fossas nasais, garganta, 
intestinos e pele. Destes sítios anatômicos, as 
narinas possuem o maior índice de colonização, 
cuja prevalência é de cerca de 40 % na população 
adulta, podendo ser ainda maior, dentro de hospitais 
(MIYAKI, 2005; CAVALCANTI et al., 2005; 
TRABULSI, 2005).  
Com a descoberta da penicilina no começo da 
década de 40, inicia-se a antibioticoterapia como 
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solução para as infecções estafilocócicas. 
Infelizmente, apesar da eficiência inicial da 
penicilina, posteriormente o S. aureus passou a 
desenvolver resistência a este beta-lactâmico e a 
produzir uma beta-lactamase (penicilinase) capaz de 
hidrolisar o anel beta-lactâmico da penicilina e 
torná-la ineficaz . Em 1944, apenas 5 % dos S. 
aureus se apresentaram resistentes a este antibiótico, 
enquanto que, em 1949, 29% já eram resistentes. 
Em 1959, a resistência dos S. aureus à penicilina 
chegou a 80% sendo estendida tanto a amoxilina 
como a ampicilina (FREITAS, 1983 e 1989; 
TAVARES, 2002) . 
Em 1960, foi descoberta uma droga do grupo das 
penicilinas, a meticilina, que não era inativada pela 
beta-lactamase, sendo logo depois, descobertas as 
cefalosporinas. Porém, no início da década de 70, 
começaram novamente a surgir, cepas resistentes 
agora a Meticilina, MRSA (Methicillin Resistant S. 
aureus), que eram resistentes também a todos beta-
lactâmicos e as cefalosporinas. Estes MRSA eram, 
rapidamente, disseminados em ambientes 
hospitalares restando apenas a vancomicina e a 
teicoplamina como opções para infecções por 
Staphylococcus (Figura 6). A vancomicina é uma 
droga conhecida desde 1958, eficiente no 
tratamento de MRSA, apesar de apresentar efeitos 
nefrotóxicos e ototóxicos (SRINIVASAN et al., 
2002; MACHADO et al., 2005; VELÁZQUEZ-
MEZA, 2005). 
O surgimento de cepas de Staphylococcus 
coagulase-negativa resistentes a vancomicina, foi o 
primeiro indicativo, que o S. aureus, daria mais um 
passo na escala da resistência, provavelmente, 
estimulado pela forma abusiva com que este 
antibiótico é utilizado com e sem prescrição médica. 
Outro indicativo foi o surgimento em hospitais dos 
Estados Unidos, cepas de Enterococos resistentes a 
vancomicina (VRE), isoladas de materiais clínicos 
(VELÁQUEZ et al., 2002; MAMISUKA 2005; 
TENOVER et al., 2005). 
Em 1996, foi isolada no Japão a primeira cepa 
GISA (8 µg/ml). Em 1997, foram descritas 4 cepas 
GISA no EUA, em Michigan, Nova Jersey, Nova 
York e Illinois. O primeiro caso de VRSA (MIC 
>32 µg/ml) foi relado em Michigan, EUA em 2002 
de um paciente diabético e com falha renal crônica. 
(ROSSI e ANDREAZZI, 2005; BADDOUR, 2006; 
LUTZ et al., 2006;). 
Os compostos pirazólicos e seus derivados são 
amplamente usados, desde defensivos agrícolas até 
medicamentos, como um antipirético 
comercializado desde 1884. Desde então, o grupo 
pirazolo tem recebido muita atenção, com métodos 

de síntese de derivados pirazólicos tendo sido 
amplamente desenvolvidos (BHUSHAN et al., 
2004; KUMAR et al., 2005) 
A síntese de compostos do sistema 1H-pirazolo[3,4-
b]piridina, tem apresentado atividade frente a 
diversos processos patológicos. Desde o primeiro 
relato datado de 1906, diversos derivados 
substituídos desse sistema, tem sido sintetizados. 
Este sistema heterocíclico desperta grande interesse 
devido, principalmente, a sua ocorrência na 
composição de moléculas com diversificada 
atividade farmacológica (DE MELLO et al, 1999) .  
Estudos sobre derivados pirazolicos mostram uma 
correlação entre estrutura dos compostos e atividade 
de antibacteriana. Compostos que possuem uma 
cadeia lipofílica, possuem uma atividade 
antibacteriana maior que compostos que compostos 
menos lipofílicos, como os do grupo metoxi. O 
núcleo hidrófilo desses compostos contribui para a 
solubilidade destes compostos em solução aquosa. 
enquanto a característica lipofílica aumenta 
interação com a área hidrofóbica da membrana. 
Características estruturais que contribuem para o 
aumento da solubilidade e a interação com a 
membrana pode aumentar de forma significativa a 
atividade biológica dos compostos.(MELLO et al, 
1999; BROWN et al, 1976). 
 
 
2 – Resultados e Discussão 
 
 
2.1 – Testes de Sensibilidade Antimicrobiana 
 
O perfil antimicrobiano dos seis derivados pirazolo-
piridina em testes de sensibilidade por disco-difusão 
foi determinado inicialmente com seis diferentes 
espécies de bactérias isoladas de amostras diversas 
biológicas de pacientes do Hospital Universitário 
Antonio Pedro – UFF (Tabela 1). O solvente 
DMSO, usado na diluição do composto, foi 
utilizado como controle negativo e não afetou 
nenhuma das bactérias testadas. Ao se testar os 
derivados, observamos o halo de sensibilidade 
somente nas bactérias Gram-positivas frente ao 
composto 1c (Tabela 1). 
 Possivelmente, os resultados positivos observados 
apenas bactérias Gram positivas deve-se ao fato que 
bactérias gram negativas possuem  uma parede 
celular muito mais complexa, impedindo  que a 
droga atravesse sua membrana (KONEMAN et al, 
2001; TRABULSI et al, 2005). 
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Tabela 1 - Testes de sensibilidade em disco para os 
derivados pirazolo-piridina, em 6 diferentes 
espécies de bactérias isoladas de pacientes do 
HUAP. O dimetilsulfóxido (DMSO) foi utilizado 
como controle negativo. 
 

Diâmetro do HALO (mm) 
 

Cepas 
Bactérianas 

DMSO 1a 1b 

 
 

1c 1d 1e 1f 
Escherichia 

coli 
0 0 0 0 0 0 0 

E. faecalis 0 0 0 15 0 0 0 

P.aeruginosa 0 0 0 0 0 0 0 

Proteus 

mirabilis 
0 0 0 0 0 0 0 

S. aureus 0 0 0 16 0 0 0 

S. aureus ATCC 

29.213 
0 0 0 16 0 0 0 

S. epidemidis 0 0 0 14 0 0 0 

 
 
2.2 – Concentrações Mínimas Inibitórias (CMIs)  
 
Devido ao fato de que somente o composto 1c, aqui 
denominado de DPP-06, se mostrou ativo no teste 
de sensibilidade, continuamos o estudo 
experimental apenas com esse derivado. A Tabela 2 
exibe os valores de concentração mínima inibitória 
(CMI ou MIC) para o DPP-06 frente a dez cepas de 
S. aureus, dentre as quais, 9 cepas isoladas de 
pacientes do HUAP e uma cepa padrão. Das cepas 
hospitalares, 4 foram caracterizadas como MRSA 
(Methycllin-resistant S. aureus) pelo antibiograma 
empregado na rotina do HUAP. Para análise 
comparativa dos resultados foram testadas ainda 
uma espécie Gram negativa (E. coli) e uma Gram 
positiva (S. epidermidis).  
Os valores de CMIs para o S. aureus variaram de 16 
µg/ml a 64 µg/ml, com média igual á 32 µg/ml. 
Para a cepa de S. epidermidis observou-se uma CMI 
de 16 µg/ml, enquanto para E. coli foi >512 µg/ml. 
 
Tabela 2 – Concentrações mínimas inibitórias 
(CMIs) para o DPP-06, em cepas de bactérias 
isoladas de pacientes do HUAP.  
MRSA – Meticilina-resistente S. aureus 
 
 
 

CEPAS CMI 
Staphylococcus aureus 508 * 32 µg/ml 

Staphylococcus aureus 509 * 32 µg/ml 

Staphylococcus aureus 600 * 32 µg/ml 

Staphylococcus aureus 601 32 µg/ml 

Staphylococcus aureus 602 64 µg/ml 

Staphylococcus aureus 603 32 µg/ml 

Staphylococcus aureus 604 * 32 µg/ml 

Staphylococcus aureus 605 16 µg/ml 

Staphylococcus aureus 606 32 µg/ml 

S. aureus ATCC 29213 32 µg/ml 

Staphylococcus epidermidis 16 µg/ml 

Escherichia coli >512 µg/ml 

 
 
2.3 – Concentrações Mínimas Bacteriolíticas 
(CMBs) 
 
A Tabela 3 mostra os valores de Concentração 
Mínima Bacteriolítica (CMB) do composto DPP-06 
frente as cepas de S. aureus. Os valores variaram 
entre 32 µg/mL e 128 µg/ml, com média igual a 32 
µg/ml, similar ao valor médio de CMI. O valor 
encontrado para a cepa Gram negativa (E. coli = 
>512 µg/ml) também foi similar ao CMI enquanto o 
S. epidermidis apresentou um valor mais alto de 
CMB = 32 µg/mL. 

 
 
Tabela 3 – Concentração mínimas bacteriolíticas 
(CMBs) para o DPP-06, em cepas de 
Staphylococcus sp isoladas de pacientes do HUAP. 
MRSA – Meticilina-resistente S. aureus 
 

CEPAS CMB 
Staphylococcus aureus 508 * 64 µg/ml 
Staphylococcus aureus 509 * 64 µg/ml 
Staphylococcus aureus 600 * 32 µg/ml 
Staphylococcus aureus 601 32 µg/ml 
Staphylococcus aureus 602 128 µg/ml 
Staphylococcus aureus 603 32 µg/ml 
Staphylococcus aureus 604 * 32 µg/ml 
Staphylococcus aureus 605 16 µg/ml 
Staphylococcus aureus 606 64 µg/ml 
Staphylococcus epidermidis 32 µg/ml 
S. aureus ATCC 29213 32 µg/ml 
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2.4 – Determinação dos efeitos inibitório e 
bacteriolítico, com uso da espectrofotometria de 
absorção em 560 nm 

 
Neste trabalho avaliamos os efeitos do DPP-06, nas 
concentrações CMI/2, 1 CMI, 2 CMI, 3 CMI e 4 
CMI, sobre as culturas da cepa 601 de S. aureus em 
fase exponencial de crescimento a 37 °C, durante 6 
horas de tratamento (Figura 1). De forma 
interessante, nota-se um nítido efeito inibitório 
mesmo em baixas concentrações (CMI/2), com 
inibição de 40% após 6 horas de ação do derivado. 
Com 2 CMI obtivemos uma resposta aparentemente 
bacteriostática, com inibição de 95,7%, também no 
ultimo tempo de leitura (6 horas). Na concentração 
de 4 CMI, verificou-se um efeito lítico discreto, a 
partir da terceira hora de tratamento.. 
Estes resultados demonstram uma ação 
antibacteriana eficiente por parte do DPP-06 em 
baixas doses ao se avaliar a questão de um 
tratamento clínico, o que sugere que se esses 
valores não causarem efeitos tóxicos sobre o 
paciente, seu perfil será realmente promissor. 
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Figura 1 – – Cinética dos efeitos do DPP-06 nas 
concentrações de CMI/2, 1 CMI, 2 CMI, 3 CMI e 4 
CMI sobre as absorbâncias das culturas da cepa 601 
de S. aureus em fase exponencial de crescimento à 
37 °C. A droga foi adicionada ás culturas quando a 
absorbância á 560 nm era igual á 0,10 . 
 

2.5 – Avaliação dos efeitos do DPP 06 sobre a 
viabilidade celular 
 
A Figura 2 apresenta os efeitos do DPP-06, nas 
concentrações CMI/2, 1 CMI, 2 CMI, 3 CMI e 4 
CMI, sobre a viabilidade celular das culturas da 
cepa 601 de S. aureus em fase exponencial de 
crescimento à 37 °C, durante 6 horas de tratamento. 

Na concentração de CMI/2, já nas primeiras 2 
horas, o derivado havia reduzido a viabilidade da 
cultura para 60,4 % em relação ao controle. No 
mesmo tempo de tratamento, utilizando 4 CMI, este 
efeito bactericida foi muito mais severo (99,95 % de 
morte celular). Nas concentrações intermediárias: 1 
CMI, 2 CMI e 3 CMI, as viabilidades celulares 
foram reduzidas para 22,9 % e 15,6 %, 
respectivamente.  
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Figura 2 – Cinética dos efeitos do DPP-06, nas 
concentrações de ½,1 ,2 e 4 x CMI, sobre a morte 
celular (UFC/ml) das culturas da cepa 601 de 
Staphylococcus aureus em fase exponencial de 
crescimento à 37°C. A droga era acondicionada as 
culturas com viabilidade = 5x 10 7 UFC/ml . 
 
2.6 – Estudo Teórico da Relação Estrutura-
Atividade dos Compostos Pirazolo-piridina 
 

 
 
Figura 3 – Estruturas conformacionais de menor 
energia dos compostos da série de pirazolo-piridinas 
(1a-f) (esquerda) e ponte de Hidrogênio (2.13Å) 
presente no composto DPP-06 (direita). 
 
Na construção e minimização do DPP-06 (1c) e dos 
outros derivados da série de pirazolo-piridina foi 
utilizado o programa SPARTAN. Após a 
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minimização, observamos que as conformações de 
menor energia para os seis compostos foram muito 
similares, porém não idênticas. O composto DPP-06 
apresentou uma ponte de hidrogênio que não foi 
observado nos outros derivados (Figura 3). 
A presença desta ponte de hidrogênio pode ser 
essencial para determinar a conformação ativa do 
DPP-06 e, talvez, a inexistência desta orientação 
nos outros compostos pode comprometer a 
atividade antibiótica destes derivados. 
Os valores de energia de HOMO, LUMO, momento 
dipolo e cLogP foram calculados para os 
respectivos compostos no programa SPARTAN 06 
(Tabela 5). Nota-se que o composto 1c (DDP-06) 
apresentou os maiores valores de energia de 
HOMO, GAP (Cálculo diferencial entre HOMO e 
LUMO) e cLogP diferentes dos outros compostos, 
enquanto o valor de momento dipolo foi o menor 
observado quando comparado com os valores dos 
outros derivados.  

 
Tabela 4: Parâmetros eletrônicos dos compostos 
pirazolo-piridina (1a-1f). 

 
Composto 

 
Homo 
(Ev) 

Lumo 
(Ev) 

Dipolo 
(Debye) 

Gap 
(Ev) 

CLog 

1a - 8,72 - 0,89 1,90 7,83 4,74 
1b - 8,47 - 0,86 2,92 7,61 4,62 

1c/DDP-06 - 8,43 - 0,82 1,61 8,24 4,62 
1d - 8,76 - 0,85 2,13 7,91 2,84 
1e - 8,56 - 0,80 3,32 7,76 2,72 
1f - 8,55 - 0,78 3,24 7,77 2,72 

 
Os coeficientes de energia de HOMO e LUMO 
(Figuras 4 e 5), não mostraram diferenças 
significativas quanto a sua distribuição nos 
derivados independendo da presença ou ausência da 
atividade antimicrobiana (Figura 6), o que sugere 
que estes parâmetros não devem estar diretamente 
envolvidos com o respectivo resultado. 
A análise dos valores de parâmetros eletrônicos 
com a energia de HOMO, GAP e momento dipolo 
mostrou que o DPP-06 possui os maiores valores 
destes parâmetros, contrastando com aos valores 
dos outros compostos. Quanto maior os valores de 
HOMO, LUMO e GAP, maior a reatividade do 
composto e a distância entre os orbitais HOMO e 
LUMO dentro da molécula. A análise do mapa de 
potencial eletrostático dos compostos 1 (a-f) 
também mostrou que a densidade eletrônica se 
altera na região superior da molécula quando 
comparamos o composto 1c (DDP-06) e os 
compostos inativos. De forma interessante, a análise 

dos coeficientes de HOMO e LUMO não mostrou 
diferença significativa quanto a sua distribuição 
nestas moléculas. Esta característica pode ser 
importante para a identificação e interação deste 
derivado com o alvo bacteriano específico e 
determinante para a viabilidade celular como 
descrito por alguns autores cujos estudos teóricos 
apontam a importância destes orbitais para a 
interação com alvos moleculares . 
O composto DDP-06 (1c) apresentou também um 
menor valor de momento dipolo do que todos os 
outros compostos da série, o que representa o menor 
nível de lipofilicidade comparado aos outros 
derivados. Estes resultados analisados em conjunto 
indicam uma reatividade diferenciada desta 
molécula, não análoga aos outros compostos, 
podendo explicar o fato destes não apresentarem o 
mesmo nível de atividade antibiótica do DDP-06 
frente ao S. aureus. A sua menor lipofilicidade 
também está de acordo com sua ação estrita sobre 
cepas Gram positivas, visto que as Gram negativas 
possam talvez exigir uma lipofilicidade maior para 
permitir a entrada dos compostos em seu interior.  
 

 
Figura 4: Mapa dos coeficientes de HOMO dos 
compostos pirazolo-piridina (1a-1f). 
 

 
Figura 5: Mapa dos coeficientes de LUMO dos 
compostos pirazolo-piridina (1a-1f). 
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Figura 6 : Mapa de potencial eletrostático (MEP) 
dos Compostos 1a – 1f  
 
O mapa de potencial eletrostático dos compostos 
pirazolo-piridina (1a-f) mostrou que a distribuição 
da densidade eletrônica do composto DPP-06 (1c) 
se apresenta reorientada na região superior da 
molécula, quando comparada com os compostos 
inativos, indicando uma diferença que pode ser 
significativa entre eles (Figura 6). 
 

A avaliação conformacional aponta ainda que o 
grupamento metoxi deslocado da posição orto 
(DDP-06) para a posição para (composto 1b) 
poderia comprometer a atividade de forma 
significativa. Assim, a posição orto deste 
substituinte em R2 parece ser importante para 
determinar a conformação de DDP-06, podendo 
então ser essencial para a atividade antibiótica. A 
própria orientação do anel, onde se localiza as 
respectivas substituições, muda significativamente, 
o que poderia também comprometer a interação 
destes novos compostos com o alvo na bactéria. A 
presença do grupamento Fenil na posição R1 parece 
também contribuir de alguma forma para a 
atividade antibacteriana, uma vez que, quando a 
esta região é ocupada por um grupamento Metil, 
não há presença de atividade antibacteriana 
(composto 1f). Assim a capacidade de realizar 
prováveis interações hidrofóbicas que exigem a 
presença do anel em R1 parece ser um requerimento 
estrutural para a presença de compostos ativos nesta 
série. 

 
 

Tabela 5 : Comprovação da predição da atividade pela realização dos testes de sensibilidade 
 
 

 
Atividade Biológica 

 

 
 

Composto

 
Perfil 

Comparativo* 
Teórica/Preditiva 

 
Experimental**

 
1a 

 
Diferente 

 
Alteração significativa ou Perfil Antibiótico 

Negativo 

 
01 

 
1b 

 
Diferente 

 
Alteração significativa ou Perfil Antibiótico 

Negativo 

 
01 

1c/ 
DDP-06 

 
Padrão 

 
Atividade antibiótica confirmada 

experimentalmente 

 
16 

 
1d 

 
Diferente 

 
Alteração significativa ou Perfil Antibiótico 

Negativo 

 
00 

 
1e 

 
Diferente 

 
Alteração significativa ou Perfil Antibiótico 

Negativo 

 
01 

 
1 f 

 
Diferente 

 
Alteração significativa ou Perfil Antibiótico 

Negativo 

 
01 
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*Perfil Comparativo = Resultado da comparação dos parâmetros teóricos estudados do respectivo composto com 
o DDP-06. Diferente= diferença significativa nos parâmetros principais. 
**As placas foram incubadas à 37º por 30 minutos e após este período, os discos contendo os compostos foram 
assentados sobre as camadas de S. aureus (4 discos por placa). As placas foram incubadas à 37ºC por 24 horas e 
a sensibilidade determinada através da medida do diâmetro do halo (zona) de inibição, em ensaios repetidos no 
mínimo três vezes. Esta sensibilidade foi considerada significativa quando a zona de inibição for ≥ 13mm (Halo 
em mm). 
 
A comparação dos resultados teóricos com os dados 
biológicos gerou a Tabela 6. A diferença no perfil 
estrutural dos compostos inativos comparado ao 
composto ativo (1c-DPP06) incluindo valores de 
HOMO, GAP e cLogP sugere um perfil diferente ou 
inativo para os compostos 1a,1b,1d,1e e 1f, o que 
está de acordo com os dados obtidos na seção 
experimental deste trabalho. Os resultados dos testes 
de sensibilidade frente ao S. aureus mostrando um 
efeito antibacteriano apenas no composto 1c/DPP-06, 
reforça a hipótese de que a mudança nos parâmetros 
do composto DPP-06 pode levar a uma perda da 
atividade antimicrobiana 
(Tabela 5). 
Pressupondo-se que os parâmetros GAP, momento 
dipolo, MEP e as energias do HOMO e LUMO 
determinados para DPP-06 são características 
importantes para a presença de atividade antibiótica, 
os resultados sugerem que a modificação destes 
valores nos outros derivados seria capaz de 
influenciar o perfil observado na atividade 
antibacteriana frente ao S. aureus, o que está de 
acordo com os resultados experimentais observados 
neste trabalho. A determinação destes parâmetros nas 
novas moléculas a serem planejada podem auxiliar 
no prosseguimento deste trabalho com a obtenção de 
moléculas mais ativas e evitando possivelmente um 
gasto de tempo e material de alto custo para obtenção 
das mesmas.  
A análise conformacional de novos compostos ativos 
com perfil antibiótico pode ser uma ferramenta de 
extrema importância para o desenvolvimento de 
agentes antimicrobianos mais efetivos. 
Os resultados obtidos neste trabalho mostram que o 
composto DPP-06 possui características potenciais 
consistentes que devem continuar sendo estudadas 
para que possam contribuir de forma significativa na 
descoberta de um novo antimicrobiano. 
 A alteração da densidade eletrônica quando o metoxi 
encontra-se na posição orto em relação ao anel e 
quando o grupamento fenil se encontra em R1 (DPP- 
06), pode ser responsável pela acentuada atividade 
antibiótica.  
Ao contrario, o composto 1b que se encontra na 
posição para em relação ao anel, não demonstrou 

atividade antibiótica, nem tampouco ,no composto 1f, 
quando o grupamento metil se encontra em R1 , o 
que permite inferir que as propriedades eletrônicas 
deste e dos outros derivados podem ser importantes 
para o reconhecimento receptor-ligante. 
   Os resultados deste trabalho com o  composto 
1c/DPP-06, se mostraram estimulantes para 
realização de novos testes, que possam porventura 
comprovar sua vocação como protótipo antibiótico 
que possam responder a necessidade de controle de 
infecções causada pelo  Staphylococus aureus. 

 
3.Conclusões 
 

O Derivado DPP-06 mostrou atividade antibacteriana 
frente apenas á bactérias gram positivas. 
Os valores obtidos para CMI e CMB mostram que o 
DPP-06 apresenta atividades inibitória e bactericida 
bastante eficazes contra cepas de Staphylococus 
aureus . 
As Modificações na estrutura química do composto 
DPP-06, que originou os outros compostos testados, 
determinaram uma modificação radical de sua 
atividade antibacteriana. 
A alteração da densidade eletrônica quando o metoxi 
encontra-se na posição orto em relação ao anel (DPP-
06), e a presença do grupamento Fenil na posição R1 
são características importantes para a manifestação 
da atividade antibiótica. 
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